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A szabványok szerepe az élelmiszeripari termékek 
előállításában, az Élelmiszertörvény néhány intézkedésének 

figyelembevételével*

M A R O S I  J Ó Z S E F  

M agyar Szabványügyi H iva ta l, Budapest 
Érkezett: 1977. augusztus 30.

A jóminőségű termékek előállítása, a termékek minőségének fejlesztése, kor
szerűségüknek biztosítása, a felhasználók és a fogyasztók igényeinek kielégítése, a 
vállalatoknak és a termelőknek elsőrendű feladata.

A termelőknek az általuk előállított termékek minőségéért garanciát, felelős
séget kell vállalniuk. A minőség biztosítását érvényesítenünk kell az élelmiszer- 
ipari termékeknek a gyártása során.

A termékek minőségét Magyarországon, de szerte a világban másutt is sza
bályozzák. A szabályozásnak egyik alapvető és fontos eszköze a szabvány.

Magyarországon az élelmiszeripari termékek szabványosítása hosszú időre 
tekint vissza. Már a felszabadulás előtt is egyes élelmiszeripari termékek minősé
gét előírások határozták meg. Jelentős fejlődés ezen a területen azonban az 1950- 
es évek elejétől kezdődött.

A szabványosítási munkát a Minisztertanács rendeletben szabályozta. 19/1976. 
sz. korm. rendelet szerint — a szabványosítási munkában űj fejezet kezdődött. 
E rendelet szerint:

A szabványok alkalmazása kötelező. Ez vonatkozik minden állami szabvány
ra, amelyet Magyarországon megalkotnak. Az állami szabvány magában foglalja az 
országos szabványokat, valamint az ágazati minisztériumok által készítetteket is.

A szabványok hatálya kiterjed minden állami szervre, az állami szövetkezeti 
gazdálkodó szervre, gazdasági társulásokra és a társadalmi szervezetek gazdálkodó 
szerveire is.

A fent említett rendelet kimondja, hogy a szabvány kibocsátója az állami 
szabvány hatályát kiterjesztheti a magán-kisiparra és a megánkereskedelemre is.

A korábbi években (amíg a 29/1968-as Korm. rendelet volt hatályban) sok 
vita volt hogy az úgynevezett diszpozitív hatályú szabványoktól a szerződő felek 
bármikor eltérhettek külön előzetes bejelentés nélkül.

Jelenleg, a most hatályban levő rendelet során ez nem lehetséges. A kötelező 
állami szabványoktól csak előzetes engedéllyel lehet eltérni, amelyet a szabvány 
kibocsátójától kell kérni; a szabvány kibocsátója az eltérési engedélyt határidőhöz 
kötheti, a szerződésben kötött eltérési engedélyt láttamozásra bekérheti.

A 19/1976-os Korm. rendelet szerint a szabványtól való eltérés esetén a szerző
désben a termék — illetőleg a szolgáltatás árát, az árhatósági rendelkezések figye-

*  A  M SZH és a M A E  Á lla to rvosok Társaságának közös rendezésében, 1977. m ájus 31-én 
ta r to t t  Szabványosítási Műszaki tanácskozáson e lhangzott ,,Az élelm iszerszabványok szerepe a 
minőség és a h ig iénia i színvonal”  c. előadás felhasználásával (szerk.).
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lembevételével kell megállapítani. A minőség és az ár összefüggésének a gyakorlati 
életben jelentkeznie kell.

Az élelmiszergazdaság területén érvényesülő szabványokat úgy ítéljük meg, 
hogy az állami szabványoktól az eltérést hatósági engedélyhez kötjük, tehát min
den esetben a szabvány kibocsátójától kell kérni az engedélyt. Azoktól a szabvá
nyoktól eltérési engedélyt nem célszerű adni, amelyek a lakosság alapvető fogyasz
tói érdekeit szolgálják. Ilyenek az élelmiszeripari termékek.

Az elmúlt időszakban az országos szabványoktól való eltérési engedély kérel
mek száma megnövekedett. Ezek többségükben minőségi követelményeket nem 
érintenek, hanem a jelölés és egyes esetekben a csomagolási előírásokra terjednek 
ki. Ez esetben is nagyon mérlegeljük az engedélyek megadását, mert mind a jelölés
re, mind pedig a csomagolásra vonatkozó eltérési engedély a fogyasztókat és a ha
tósági vizsgáló intézmények munkáját érinti.

A szabványok érvényesülésének vizsgálatai során több esetben tapasztaltuk, 
hogy egyes termelő vállalatok, de hatósági intézmények sem ismerik alapvetően a 
szabványosításról szóló 19/1976. sz. Mt. rendeletet, mert esetenként a termelőknek 
jogot és előnyt jelent a termékek minőségének kialakításában, a vizsgáló intézetek 
kezébe pedig szigorúbb eszközöket ad, amelyeket munkájuk során érvényesít
hetnek.

Az élelmiszergazdaság területén a szabványosítási munka szervesen kapcso
lódik az élelmiszeripari termékek minőség-tervezéséhez, előállításához, forgalmazá
sihoz és ellenőrzéséhez: jól kiépített kapcsolat van az élelmiszerekről szóló 1976. évi
IV. törvénnyel és ennek végrehajtási utasításaival. Az alábbiakban ezt a kapcsola
tot elemezzük.

Az élelmiszeripari termékekre vonatkozó általános előírásokat a termékek minő
ségének vizsgálatát, mintavételét alaposan átgondolt és megszerkesztett állami 
szabványokban írjuk elő. Az Élelmiszertörvény szerint:

,,Az élelmiszer előállításához nyersanyagként csak olyan termény, továbbá
növényi, állati illetőleg ásványi eredetű terméket szabad felhasználni, amely
az emberi egészségre nem káros és megfelel az élelmezésegészségügyi előírások
nak, szabványnak vagy más minőségi előírásnak” .

Az élelmiszeripari üzemek, hús-, tej-, konzerv- vagy hűtőipari üzemek, csak 
olyan alapanyagot használhatnak fel, amely az adott minőségi követelményeknek, 
az élelmiszeregészségügyi előírásoknak megfelel. Ezeket az előírásokat nagy szá
zalékban az állami szabványok is tartalmazzák.

Ha a nyersanyag előállítást vizsgáljuk, tehát a mezőgazdasági termékeket és 
terményeket, akkor bizony több esetben megállapíthatjuk, hogy az előállított ter
mékek minősége esetenként nem felel meg az előbb említett követelményeknek.

A termelőknek és a termelést irányító szakembereknek kell nagyobb lelki
ismerettel végezniük a termékek előállítását, megtartani a minőségi előírásokat. 
Ehhez pedig segítséget adhatnak a hatósági vizsgáló intézetek. Pl. a termelő üze
mekben dolgozó állattenyésztők és állatorvosok, akik pl. a takarmányok össze
tételét, beltartalmi értékét figyelemmel kísérik, mert a végtermékek minőségének 
kialakítása már it t  kezdődik.

Az élelmiszeripari termékekre vonatkozó állami szabványokban előírásokat 
adunk a különböző élelmiszerek színezésére, zamatosítására, dúsítására. Az Élel
miszertörvény egyértelműen kimondja, hogy csak olyan adalékanyagot szabad 
felhasználni, amely az alkalmazott mennyiségben az egészségre nem ártalmas. 
Szabványainkban it t  is összhang mutatkozik a törvénnyel, mert az elkészült és 
készülő szabványok annak előírásait messzemenően figyelembe veszik.

A szabványosítási munkánk során jelenlegi feladataink között első helyen 
szerepel az, hogy a szabványokkal szabályozzuk a jó minőségű élelmiszerek elő-
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állítását és gyártását, és segítjük ar élelmezésegészségügy' követelmények bizto
sítását.

Az Élelmiszertörvény úgy rendelkezik, hogy az élelmiszeripari termékek minő
ségét a szabványban, vagy egyéb előírásban leírtak szerint kell gyártani. Elő kell 
írni azt, hogy az élelmiszer milyen minőségű és mennyiségű nyers- és adalékanyagot 
tartalmazhat, a megengedett szennyeződés mértékét, az érzékszervi jellemzőket, 
valamint a tömeg és térfogat nagyságát. Kapcsolat van tehát a szabványosítás 
és az élelmiszeripari termékek gyártása között.

Új előírásként jelentkezik az Élelmiszertörvény rendelkezése szerint a Magyar 
Élelmiszerkönyv szerkesztése. Az Élelmiszerkönyv szerkesztőbizottságába az ér
dekelt minisztériumokon kívül a Magyar Szabványügyi Hivatal is képviseletet 
kapott és ez biztosítja azt, hogy a szabványok előirásai a Magyar Élelmiszer
könyvben szereplő fejezetekkel összhangban lesznek.

Foglalkozni kell az élelmiszeripari termékek minőségét meghatározó szabvá
nyok és élelmezésegészségügyi előírások érvényesülésével is.

Elsősorban kell érvényesíteni az élelmiszeregészségügyi és minőségi követel
ményeket már az üzembe bekerülő alapanyagnál; pl. a vágóhidakon, tejüzemekben 
az alapanyag beérkezésekor, állategészségügyi és szabványban előírt minőségi kö
vetelmények vannak a nyersanyagokkal szemben is. Legfontosabb feladat már i t t  
kiszűrni azokat az egyedeket, tételeket, amelyek az előbb említett két követelmény
nek nem felelnek meg.

A második lépcső a termelés folyamata, a termelés során a gyártásközi elle
nőrzésben a gyári MEO-nak, és az állategészségügyi vagy élelmiszerhigiéniá
val foglalkozó szakembernek is ott kell lenni a termékek részkomponenseinek minő
sítésénél. Ha pl. egy baromfifeldolgozó üzemben az ott szolgálatot teljesítő állat
orvos és az üzem minőségellenőre a baromfi bontásánál és a belsőségek osztályozá
sánál rossz munkát végez, nem tartja be az egészségügyi követelményeket, a szab
ványban leírt minőségi előírásokat, akkor az üzemből kikerülő végtermék már 
gyengébb minőségű lesz, vagy egészségre ártalmas, a vásárló a termék áráért rosz- 
szabb minőséget kap.

A termékek minőségét a jól szervezett termelési folyamatban, a jól kiépített 
gyártásközi minőségellenőrzéssel lehet alakítani, és minden hibának még a gyár
kapun belül kellene kiderülnie, mert ekkor még a vásárló nem találkozott a termék
kel.

A vizsgálati tapasztalataink azt is felszínre hozták, hogy az üzemen kívüli 
hatósági minőségellenőrzés tevékenysége mind nagyobb jelentőségű és a vizsgálati 
munka színvonala évről-évre növekszik.

A vizsgálatok során szerzett tapasztalataink helytállóak, a termelési hiányos
ságok nagy százalékban visszavezethetők a gyártás során elkövetett mulasztások
ra.

Nagyon sok hasznos véleményt és a szabványokban felhasználható paraméte
reket kapunk a hatósági intézményektől. Ha a legutóbbi éveket vesszük alapul, 
akkor meg kell említenünk az élelmiszeripar területén a mikrobiológiai szabványok 
alkotását.

Néhány évvel korábban mind a hazai, mind a nemzetközi igény követelményt 
támasztott velünk szemben, hogy mikrobiológiai vizsgálati szabványokat készít
sünk az egyes élelmiszeripari termékekre. Ügy határoztunk, hogy kezdetnek a 
húsipar területét választjuk.

Szívós, kemény és kitartó munkával a hatósági intézetek, valamint a gyakor
la ti életben működő állategészségügyi és humán orvosokkal együtt ezen a területen 
szép eredmények születtek. Ezekkel a szabványokkal a húsipari termékeket jobbá 
és a világpiacon még keresettebbé tudjuk tenni.

Célunk, hogy az i t t  szerzett tapasztalatokat felhasználva, más élelmiszeripari 
területen is megfelelő formában hasznosítsuk.
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Az élelmiszeripari termékek mennyisége és minősége iránt, mind a hazai, 
mind pedig a nemzetközi kereskedelem igénye fokozódik. Alapvető célja és feladata 
az élelmiszeriparnak, választékban és minőségben kielégíteni a vásárlók igényeit.

Ennek a feladatnak csak úgy tud eleget tenni a mezőgazdaság, ha növeli a me
zőgazdasági nyersanyag-termelését, az alapanyag termelését, az élelmiszeripar 
bővíti a feldolgozó kapacitását, s ezzel párhuzamosan a kereskedelmi hálózat is 
fejlődik.

Az előbb említett egyes tényezők automatikusan magukkal hozzák azt, hogy 
mind a szabványosítással, mind a hatósági ellenőrzéssel az említett igények k i
elégítését kell szolgálnunk úgy, hogy a minőségi, az egészségügyi előírások ne gátat 
állítsanak, hanem a mennyiségi és minőségi előrelépést szolgálják. Jövő terveink 
és céljaink a következők:

Az élelmiszeripari szabványok előírásait a hatósági intézetekkel és a gyakorlati 
szakemberekkel, a termelésben érvényesítjük, és ha indokolt a gyorsütemű korszerű- 
rűsítést azonnal végrehatjuk. Minden korszerűsítést azonban alaposan meg kell 
vizsgálni, nehogy az a termék minőségének rovására, a gyengébb minőségű termék 
előállítására adjon lehetőséget.

Maximálisan biztosítanunk kell, hogy a szabványban leírt követelményekkel 
a gazdaságos termelést segítsük elő, mindazok az alapvető komponensek bekerül-- 
jenek az élelmiszeripari termékbe amelyek a termék jó minőségéhez kellenek, az 
egészségügyi előírásokat kielégítik, de negatív irányban a terméket minőségileg ne 
tolják el.

A választékbővítéssel egyidőben új termékek jelennek meg a piacon, ehhez 
viszont az Élelmiszertörvény végrehajtásából adódóan szigorúan meg kell követel
nünk azt, hogy a gyártási engedélyben fel legyenek tüntetve: az új élelmiszer enge
délyezett anyagösszetétele, a felhasznált anyagok minőségi jellemzői, a gyártási 
eljárás, a termék minőségi mutatója.

Amennyiben a termék az egész országban forgalmazásra kerül, akkor állami 
szabványt készítünk rá, és a minőségét így kívánjuk meghatározni, amelyben az 
élelmezésegészségügyi előírások is szerepelni fognak.

Tovább kell lépnünk az élelmiszeripari termékek minőségének megóvása és 
megőrzése területén a kereskedelmi forgalomban is. Meg kell valósitani azt, hogy a 
kereskedelmi hálózat a termék átvétele során szabványt alkalmazzon és az átvé
teltől számítva a terméket a szabványban leírt módon tárolja: a kereskedelem is 
feleljen az élelmiszerek minőségéért. Éz által biztosítva lesz az a lánc, amely a 
termék minőségét kíséri a gyártótól a fogyasztóig.

A hatósági állatorvosi hálózat kapcsolata az élelmiszeripari szabványosítással 
jó, a szabványok korszerű előirásaihoz sok segítséget kaptunk az egyes paramé
terek kidolgozásával, a szakbizottsági munkában való aktív részvétellel és a szab
ványok gyakorlatban történő érvényesítésével.

Külön kell megemlíteni a nemzetközi munkában, a Szabványosítási Világszer
vezetben (ISO) való aktív részvételt, amelyet önállóan végeznek az i t t  dolgozó 
szakemberek a mikrobiológiai szabványosításban s az it t  elkészült szabványok 
hazai alkalmazásában.

Kapcsolatainkat bővítenünk és szélesítenünk kell, mind a hazai, mind pedig a 
nemzetközi munkában olyan mértékben, amilyen mértékben a magyar élelmiszer- 
ipari termékek iránt mind idehaza, mind a nemzetközi piacon az igény jelentkezik.
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Mikromennyiségű fehérjetartalom meghatározása borban, megnövelt 
érzékenységű biuret reakcióval

M O L N Á R  I S T V Á N  

Szőlészeti és Borászati K u ta tó  In tézet, Budapest 
Érkezett: 1977. jú lius 9.

Növényi eredetű mintákban, élelmiszerekben levő kis mennyiségű fehérje 
meghatározása meglehetősen körülményes feladat. Általában a kis mennyiségű 
fehérje mellett nagyságrenddel nagyobb mennyiségben vannak jelen a meghatáro
zást zavaró anyagok, így cukrok, fenolok, aminósavak, szerves savak. Számos fe
hérjereakció ismeretes, amelyekkel mennyiségileg meghatározhatók a fehérjék, 
feltéve, ha nincsenek jelen a meghatározást zavaró vegyületek.

A Loewry-féle (1) fehérjemeghatározási módszer, amely a peptidláncban levő 
aromás aminósavak redukcióján alapul, igen érzékeny a meghatározást zavaró 
vegyületekre, elsősorban a fenolokra, redukáló cukrokra, szabad aromás aminó- 
savakra és minden olyan vegyületre, amely redukálja a Folin fenolreagenst. A 
módszer nem azonos eredetű fehérjékre eltérő eredményt ad, azok aromás aminó- 
savtartalmától függően. A biuret-reakció (2), amelynek lényege, hogy a fehérje
láncban levő hat szomszédos aminósavmolekula egy rézatomot köt meg, érzékeny 
a szabad aminósavakra és a biuret reagenst redukáló vegyületekre, így a redukáló 
cukrokra. A Voigt féle fehérje meghatározási módszer (3), amelynek jól bevált a 
fehérjék lecsapására szolgáló része, a kícsapással az egyéb nitrogéntartalmú anya
goktól elválasztott fehérjék nitrogén tartalmát határozza meg Kjcldahl előírása 
szerint. Kis mennyiségű fehérjék meghatározása esetén a módszer meglehetősen 
nagy szórású.

A biuret reakción alapuló olyan érzékeny és specifikus módszert dolgoztunk 
ki a fehérjék meghatározására, amelyet nem zavarnak a nem fehérje természetű 
anyagok és csak a peptidlánc vesz részt a reakcióban.

Kísérleti rész
Anyagok és módszerek
Üvegből készült, 10 cm hosszú és 0,9 cm belső átmérőjű kromatográfiás osz

lop vagy alul zárható üvegcső kis holt térfogattal.
Sephadex G -2 5  medium típusú dextrán gél (Pharmacia gyártmány). A gélt 

0,2 mol/liter nátriumhidroxid oldatban duzzasztjuk az oszlopba töltés előtt.
Biuret reagens:
A reagenst a Wéichelbaum (4) reagens módosításával készítettük. A reagens 

nátriumhidroxid koncentrációja 0,2 mol/liter. A hozzáadott KNa -  tartarát meg
akadályozza a reakcióelegy megzavarosodását.

K N a -ta rta rá t • 4H20  p.a 60 g
NaOH p.a 40 g
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CuSO., • 5H,0 p.a 6 g
KJ p.a 5 g

desztillált vízzel 1 literre feltöltve.
A reagenst műanyag edényben hűtőszekrényben tároljuk.
Na-dietilditiokarbamát reagens
1,0 g Na dietilditiokarbamátot feloldunk 200 cm3 desztillált vízben. A reagens 

szobahőmérsékleten is hosszú ideig stabilis.
Nátriumhidroxid, 0,2 mol/iiter
Kénsav, 0,2 mol/liter
Humán szérum albumin (HSA), liofilizált.
(Humán Oltóanyag Intézet készítménye)
1 mg/cm3 koncentrációjú törzsoldatot készítünk belőle, amelyet nátrium-
hidroxiddal hűtőszekrényben tárolunk.

A meghatározás módja
Fehérjék elválasztása a zavaró anyagoktól alkoholos lecsapással.
50 cin3 mintához 1 cm3 10 százalékos sósavat és 180 cm3 96 százalékos etil

alkoholt adunk, 3 óráig állni hagyjuk, majd 3,9 cm3 9 százalékos nátriumszulfátot 
és 15 cm3 96 százalékos etilalkoholt adunk hozzá és 4 óráig állni hagyjuk, utána 
szűrjük és mossuk a következő összetételű mosófolyadékkal:

410 cm3 96 százalékos alkohol
82 cm3 desztillált víz
10 cm3 9 százalékos nátriumszulfát és 
5 cm3 10 százalékos sósav.

A szűrőpapír megszikkadása után a szűrőpapíron levő fehérje csapadékot fel
oldjuk 50 cm3 0,2 mol/liter koncentrációjú nátriumhidroxid oldatban oly módon, 
hogy az oldatot 15 percig 60 C fokon melegítjük keverés nélkül, enyhe rázogatással. 
A szobahőmérsékletre hűtött oldatból végezzük a meghatározást.

Géloszlop készítése
A 10x0,9 cm-es kromatográfiás oszlopba vagy csappal ellátott üvegcsőbe 

előzetesen duzzasztott Sephadex О 25 gélt töltünk 6 cm-es ágymagasságig. A gél
ágyon keresztülengedünk 12 cm3 0,2 M koncentrációjú NaOH oldatot és a folyadék- 
szintet leengedjük a gélágy felszínéig.

Biuret reakció
A 0,2 mol/liter koncentrációjú nátriumhidroxidban feloldott fehérje mintából 

5,0 cm3-t egy 25 cm3-es csiszol tdugós üvegedénybe pipettázunk, hozzáadunk 5,0 
cm3 Biuret reagenst és szobahőmérsékleten állni hagyjuk 15 percig.

A fehérjéhez nem kötött réz eltávolítása
A reakcióelegyből 2,0 cm3-t felviszünk a gélágy tetejére és a lecsepegő oldatot 

egy 10 cm3-es körjeles csiszoltdugós kémcsőbe gyűjtjük. Az oldat lecsepegése után 
még 3x2,0 cm3 oldatot engedünk át a gélágyon és a lecsepegő oldatot a kémcsőbe 
gyűjtjük össze.

A fehérjéhez kötődött réz meghatározása
A 10 cm3-es körjeles kémcsövet jelig tö ltjük Na-dietilditiokarbamát reagens

sel és jól összerázzuk, majd 10 percig szobahőmérsékleten állni hagyjuk. Az oldat 
fényelnyelését 440 tim-en 1 cm optikai úthosszú üvegküvettában határozzuk meg
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vakpróbával szemben Beckman ACTA. C i l i  Spektrofotométeren. A vakpróbát 
oly módon készítjük, hogy 5,0 cm3 0,2 mol /liter koncentrációjú nátriumhidroxid ol
dathoz 5,0 cm3 biuret reagenst adunk és jól összekeverjük. Az elegyből 2,0 cm3-t 
viszünk fel a géloszlop tetejére a fent leírt módon.

Géloszlop regenerálása
A gélágyon 5 cm:i-es részletekben 25 cm3 0,2 mol/Iiter koncentrációjú kénsav- 

oldatot engedünk át. A kénsav feloldja és eluálja a feleslegben maradt rezet az osz
lopból. A savas mosást követően 12 cm3 0,2 mol/Iiter koncentrációjú nátriumhid
roxid oldattal regeneráljuk az oszlopot.

Eredmények

Humán szérum albuminra (HSA) vonatkoztatva határoztuk meg a módszer 
jellemzőit, érzékenységét és pontosságát. A HSA törzsoldatból 100, 200, 300, 400, 
500, 600, 700 és 800 mikrogramm/cm3 fehérjét tartalmazó oldatokat készítettünk 
és párhuzamos mérésekkel meghatároztuk az egyes fehérjetartalmaknak meg
felelő fényelnyelést 440 nm-en.

A kétértékű réz ionok lúgos közegben komplexet képeznek a peptidkötésben 
levő egymással szomszédos aminósavakkal. A komplex kolorimetriás meghatározá
sát zavarja a feleslegben levő réz, valamint komplex kis moláris extinciós koeffici
ense. Az érzékenység és pontosság növelése érdekében a fehérjemeghatározást visz- 
szavezettük a komplexben kötött réz meghatározására, mivel a kötött réz mennyisé
ge arányos a kötő fehérjék mennyiségével. A fehérjéhez kötött réz meghatározása 
érdekében a reagens felesleges réztartalmát kvantitatívan el kell távolítani a pep
iid  — réz komplex mellől.

A lúgos közegben tartaráttal oldatban tarto tt kétértékű réz ionokat a poli- 
szacharidok és így a dextrán alapú Sephadex gél is abszorpcióval megkötik (5,6). A 
pepiid — réz komplexet is tartalmazó oldatot a dextrán gélen átengedve a gél ab
szorbeálja a fehérjéhez nem kötött rezet, viszont a pepiidhez kötött rezet átengedi. 
Vizsgáltuk azt az esetet, amikor a biuret oldat nem tartalmazott fehérjéket. Ez eset
ben nem ju to tt át réz a gélágyon a hosszú lúgos eluáció ellenére sem, tehát a gél 
kvantitatíve visszatartja a fehérjéhez nem kötött rezet.

A reakcióelegy réztartalmát vizsgálva megállapítottuk, hogy a használt meny- 
nyiségű és összetételű biuret reagensben levő réz elegendő ahhoz, hogy teljesen vég
bemenjen a peptid — réz komplex képződése. Nagyobb réztartalmú biuret reagens 
használata feleslegesen terheli az oszlopot. A biuret reakció szobahőmérsékleten 
15 perc alatt teljesen végbemegy, hosszabb reakcióidő, illetve az oldat melegítése 
nem növelte a peptidréz komplex mennyiségét.

Az alkalikus oldatban peptid komplexben levő réz meghatározását Na-die- 
tilditiokarbamáttai végeztük. A reagens alkalmas arra, hogy lúgos közegben a 
peptid komplexben levő rezet felszabadítsa és színreakcióba lépjen vele. A rézdie- 
tilditiokarbamát sárga szine 3 perc alatt kialakul és legalább 1 óráig állandó. A szí
nes termék kloroformba való áztatása feleslegesnek bizonyult, létjogosultsága ak- * 
kor van, ha növelni akarjuk a meghatározás érzékenységét.

A kétértékű rezet lúgos közegben redukáló vegyületek jelenléte zavarja a meg
határozást, hasonlóképpen a négynél több aminósavat tartalmazó peptidek is, ezek
től előzetes alkoholos lecsapással el kell választani a fehérjéket. A kicsapott fehér
jék meleg lúgban való oldással mennyiségi változás nélkül oldatba vihetők.

Humán szérum albuminra vonatkoztatva a megadott koncentráció viszonyok 
között 100 és 800 mikrogram/cm3 tartományban mérhető a fehérjetartalom. Az 
1. táblázat tartalmazza az egyes fehérjekoncentrációkra kapott átlagos fényelnye
lést 440 nm-en. A szórások a mérési tartománytól függően ±0,005 és ±0,015 ér-
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tékek között változnak, a százalékos szórások (variációs koefficiensek) 4,8 és 1,6 
százalékok közé esnek.

A középértékeket vizsgálva, a középérték mellé írt megbízhatóságtól’azt köve
teljük meg, hogy az esetek 99 illetve 99,9 százalékban tartalmazza a valódi érté-

t
két. A megbízhatóság megkapható a— -  S összefüggésből az N mért értékből szá

m ított S szórás és a megfelelő N  — 1 szabadsági fokhoz valamint statisztikus bizton
sághoz tartozó t  értékek behelyettesítése után. A P =  5 százalék valószínű
ségi szinten t =  2,2 és a mérési tartománytól függően a középértékek 95 szá
zalékos biztonsággal a +0,009 értékekkel változnak meg. A P =  1 százalék való
színűségi szinten t =  3,11 és a középértékek hibahatára 99 százalékos biztonság
gal ±0,004 és +0,013 értékek közé esik a koncentrációtartománytól függően.

Az eredmények potosságát a mérési eredmény (középérték) szórásával jelle
mezve, a középérték szórása (sk =  S/N) a ±0,001 és ±0,004 értékek között válto
zik a koncentrációtartománytól függően.

Az egyes fehérjekoncentráció tartományok statisztikai vizsgálata után meg
határoztuk a fehérjetartalom és az optikai fényelnyelés közötti összefüggés jellegét. 
Az összefüggés 100-800 mikrogramin /cm3 fehérjetartalom esetén lineáris és első
fokú regressziós egyenlettel írható le. Az egyenletet az a =  -0,02025 és b =  0,0048 
állandók jellemzik és az egyenlítés szórása S =  ±0,0048. A regressziós egyenlet

A  meghatározás pontosságát je llem ző sta tisz tika i értékek
7. táblázat

HSA
g /cm 3

F ény-
elnyeles

440
mm-en

A uo

Szórás
S

Variációs
koefficiens

s  %

Középérték
h ibahatára

P =  5%

Középérték
h ibahatára

P =  1 %

Középérték 
h ibahatára  
P =  0,1 %

Középérték
szórása

S/c

100 0,104 0,005 4,8 0,003 0,004 0,006 0,001
200 0,212 0,010 4,7 0,006 0,009 0,013 0,003
300 0,340 0,010 2,9 0,006 0,009 0,013 0,003
400 0,450 0,011 2,5 0,007 0,010 0,014 0,004
500 0,569 0,014 2,4 0,009 0,013 0,018 0,004
600 0,688 0,015 2,2 0,010 0,013 0,019 0,004
700 0,814 0,015 1,8 0,010 0,013 0,019 0,004
800 0,932 0,015 1,6 0,010 0,013 0,019 0,004

A  tényleges és a szám ított fehérje ta rta lm ak értékei
2. táblázat

HSA
g/cm 3

M ért
fényelnyelés

Szám íto tt
fényelnyelés

: Szám íto tt HSA 
ta rta lo m  g/cm 3

100 0,104 0,098 104,8
200 0,212 0,217 195,8
300 0,340 0,336 303,6
400 0,451 0,454 i 397,1
500 0,569 0,573 496,5
600 0,688 0,691 596,8
700 0,814 0,810 703,0
800 0,932 0,929 802,4
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3. táblázat
Borok fehérje ta rta lm ának meghatározása

Borm in ta
O ptika i elnyelés 

440 nm-en
Fehérje ta rta lom

mg/1

Badacsonyi Olasz riz lin g 0,160
0,158
0,160

8 4 + 2

Pécsi Olasz r iz ling 0,116
0,171
0,122

6 6 + 2

Pécsi K öv id inka 0,104
0,103
0,104

6 0 + 2

Pécsi Chardonnay 0 ‘297
0,293
0,296

141 +  3

Pécsi R iz lingszilván i 0.264
9,263

128± 3

• 0,260

T o ka ji Hárslevelű 0,380
0,383
0,378

1 78±  4

E gri Olasz riz lin g 0,296
0,303
0,300

144+3

T o ka ji F u rm in t 0,178
0,180
0,177

167+4

Y =  —0,02025 + 0,0048. A 2. táblázatban megadtuk az egyes fehérjekoncentrációk
hoz tartozó fényelnyelési átlagértékeket, valamint a regressziós egyenletből számí
to tt fényelnyeléseket és az ezekhez tartozó fehérjetartalmakat. A regressziós egyen
lettel a fehérjetartalom igen jó közelítéssel számolható. Az egyenlítés szorosságát 
jellemző mérőszám, a korrelációs együttható értéke 0,998, ugyancsak igen szoros 
egyenlítésre mutat.

A fehérjetartalmat grafikus vagy numerikus módszerrel kaphatjuk meg a 
fényelnyelés mért értékeiből. A grafikus meghatározáshoz kalibrációs egyenest kell 
felvenni, a numerikus meghatározást a fordított regresszióval számolt egyenlettel 
végeztük, amellyel a fehérjetartalmat a mikrogram fehérje/cm3 =  17,2 + (842±20) 
A440 formulával adja meg, ahol A410 a 440 nm-en 1 cm-es küvettában mért fény- v 
elnyelés. A módszerrel meghatároztuk a borok fehérjetartalmát, minden mintából 
12 meghatározást végezve. Az 50 cm3 borból kicsapott fehérjét 25 cm3 0,2 mol/li- 
ter koncentrációjú nátriumhidroxid oldatban oldottuk fel és ebből végeztük a 
meghatározást. Az eredményeket a 3. táblázat tartalmazza.

Következtetések

A polipeptidekre specifikus biuret reakció felhasználható a fehérjék mennyisé
gi meghatározására kis fehérjekoncentráció esetén is, hogyha a biuret reakció le
zajlása után a felesleges rezet eltávolítjuk és a fehérjékhez kötött rezet kolorimet-
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riásan meghatározzuk. A zavaró anyagoktól a fehérjéket alkoholos kicsapással 
választjuk el, majd a fehérjéket adott térfogatú meleg lúgban feloldjuk és az oldat
ból végezzük a meghatározást. Amennyiben a minta 200mikrogramm/cm3-nél keve- 
sebb fehérjét tartalmaz, a fehérjecsapadékot a kiindulási térfogat arányos törtré
szében oldjuk fel, ily  módon növelve a fehérje látszólagos koncentrációját. Tovább 
növelhető a meghatározás érzékenysége, ha a színes terméket átrázzuk kloroform
ba és a kloroformos extrakt fényelnyelését határozzuk meg, illetve ha a réztartal
mat atomabszorpciós spektrofotometriával határozzuk meg, mint azt tettük a 
vizsgálat elején. Később áttértünk a kolorimetriás módszerre, mivel az atomab
szorpciós spektrofotometriás rézmeghatározás kevéssé elterjedt. A kalibrációs hu
mán szérum albumint használtuk, amelyből 10,3 mg köt meg 1 mg rezet. A biuret 
reakció a polipeptid láncra jellemző, ezért a legtöbb fehérje azonos arányban köt 
meg rezet, tehát a vonatkoztatási fehérje megválasztása nem rejt magában hiba- 
lehetőséget. Végeredményben a réz mérésére visszavezetett meghatározás rendel
kezik a biuret módszer előnyeivel, ugyanakkor kiküszöböli annak egyetlen hátrá
nyát, az érzéketlenségét.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОКОЛИЧЕСТВА ПРОТЕИНА 
В ВИНЕ С ПОМОЩЬЮ БИУРЕТОВОЙ РЕАКЦИИ ПОВЫШЕННОЙ 

ЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ
И. Молпар

Для определения малого количества белка автор разработал метод осно
вывающийся на измененной биуретовой реакции определения. Автор определе
ние белка сводит на измерении содержания меди таким образом, что после 
осуществления процесса биуретовой реакции из раствора удалил лищнюю 
медь и измерил с белками связанное количество меди, которое количество 
является стохиометрически пропорциональным с количеством белка. Опре
деление автор проводил колориметрически диэтилдитиокарбаматом натрия, 
приводит статистические данные ошибок метода и исследовал их примени
мости для определения содержания белка вина. С целью устранения меша
ющих определению веществ, предварительно осаждал белок спиртом, а потом 
перевел его щелочью в раствор.
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BESTIMMUNG VON MIKROMENGEN DES PROTEINGEHALTES IN W EIN  
MITTELS EINER BIURETREAKTION ERHÖHTER EM PFINDLICHKEIT

I. Molnár

Durch eine Modifikation der auf der Biuretreaktion fussenden Bestimmung 
wurde eine Methode zu Bestimmung geringer Proteinmengen im Wein entwickelt. 
Die Proteinbestimmung wird auf die Messung des Kupfergehaltes zurückgeleitet. 
Dabei wurde nach Beendigung der Biuretreaktion das überschüssige Kupfer aus 
der Lösung entfernt, und dann die Menge des zu Proteinen gebundenen Kupfers 
gemessen, die stöchiometrisch der Proteinmenge proportionall ist. Die Bestimmung 
wurde kolorimetrisch m it Natriumdiäthyldithiocarbamat ermittelt. Die fehler
statistischen Angaben der Methode werden präsentiert und die Anwendbarkeit der 
Methode zur Bestimmung des Proteingehaltes von Wein wurde untersucht. Um 
die die Bestimmung störenden Substanzen zu entfernen, wurden die Proteine vor
angehend m it Alkohol ausgefällt, sodann m it Alkali wieder in Lösung gebracht.

DETERMINATION OF MICRO AMOUNTS OF PROTEINS IN W INE 
BY BIURET REACTION OF INCREASED SENSITIVITY

I. Molnár

A method was developed for the determination of minute amounts of proteins 
in wine by the modification of the process based on the biuret reaction. The deter
mination of protein is based on the measurement of copper in that the excess of 
copper is removed from the solution after the and the amount of copper bound 
to proteins is measured wrhich is stoichiometrically proportional to the amount of 
proteins. The determination is carried out by colorimetry with the use of sodium 
diethyldithiocarbamate. Statistical error data of the method are given, and the 
suitability of the procedure for the determination of protein contents in wine was 
examined. In order to fremove substances interfering with the determination, 
proteins are previously precipitated and then redissolved in alkali.



H alastavak , természetes vizek jelentősebb h a lfa ja in ak  
rad ioaktív  szennyezettsége, különös tek intette l a Sr-90  

izotóp akku m u lác ió já ra  I.

A datok a v izek, vízinövényzet és partm enti vegetáció 
sugárterheltségének jellemzésére

K Á N T O R  D E Z S Ő  é s S Z E N T J Ó B I  O T T Ó  

Megyei Élelm iszsrellenőrzo és Vegyvizsgáló In téze t, Debrecen 
Érkezett: 1974. jú lius 9.

Bevezetés
A népélelmezésben egyre nagyobb szerepet játszik m int olcsó fehérje forrás a 

hal, így nem közömbös rádioaktivításuk mértékének ismerete. Újabban ezért nagy 
figyelmet fordítanak a vízből és tápanyagforrásaiból a halak által felvett és az em
beri szervezetbe kerülő Sr —90 izotóp probléma körének. A Sr —90 az anyagcsere 
minden folyamatában a Ca —ot kíséri és így mint analógja ugyanazon szövetekben 
és szervekben akkumulálódik. A gastrointestinális (gyomor-bél) traktuson át fel
szívódott Sr- főleg a csontszövetekben rakódik le és csak kis része oszlik el a plaz
ma, extracelluláris (sejten kívüli) folyadékok, lágyszövetek és a csontok felülete 
között, ill. kiválasztódik a vizelettel és az ürülékkel (1).

Ismerünk adatokat miszerint az algák a tenger vizében levő Sr —90-et 600 
szorosára dúsítják. A halak csontjában a bedúsulás foka 2400 szoros, míg húsukban 
az 50 szerest sem éri el.

Keil (2) adatai szerint 1963 évben az édesvízi halak 683-, a tengeri halak 2 pCi 
S r-90 /kg  halhús, szennyeződést tartalmaztak. A különbséget feltehetően azzal 
magyarázhatjuk, hogy a világtengerek fall-outból származó radioaktivitása fel
hígul, de emellett jelentős szerepet játszik a halak különböző táplálkozás módja is.

Az édesvizekben élő halak, túlnyomó részben mint fenékjáró halak organikus 
detritussal táplálkoznak, amit izotópokkal szennyezettnek kell tekintenünk, mivel 
a fitoplanktonok mint elsődleges termelők, akkumulálják ezeket.

Randow és munkatársai (3) kalkulációja szerint az NSZK lakosságának ten
geri halhúsból származó átlagos sugárszennyezettsége 1967-ben:

-  2 pCi S r-90/kg.
— 80 pCi Cs — 137/kg, 

míg édesvízi halhús esetében
-  4 pCi Sr —90/kg,
-  400 pCi Cs-137/kg,

volt.
Az előzőek figyelembevételével munkánk céljául a következőket tűztük ki:
— adatokat gyűjteni a halak sugárszennyezettségi szintjéről,
— felmérni, mutatkozik-e különbség az eltérő táplálkozású halfajok (ragado
zók, — mindenevők, — növényevők) sugárszennyezettsége között,
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— kimutatható-e különbség a tavak és természetes vizek halainak aktivitása 
között, különös tekintettel a S r-9 0  izotópra.

Megvizsgáltuk továbbá a különböző élőhelyek vizét, partmenti és vízinövény
zetét, tájékoztató adatgyűjtés szempontjából.

Mintavételi helyek, vizsgálati anyag megoszlása

Mintavételi helyek:
— Hortobágyi Állami Gazdaság Halgazdasága: 3 és 6 tóegység,
— „Bocskai” Halászati Szövetkezet. Hajdúszoboszló: Hortobágy-folyó,
— „Rákóczi”  Halászati Szövetkezet. Fehérgyarmat: Holt-Számos.
A Holt-Számos mentett oldali holtág, szintjének megfelelő halállományából 

hiányoznak a növényevő halak.
A minták megoszlását és mennyiségét az 1 táblázat tartalmazza.

1. táblázat
A vizsgálathoz felhasznált m in ták  megoszlása és száma

M in ta  megnevezése
M in tavé te l helye

H ortobágy Hajdúszoboszló Fehérgyarm at

Ponty .................................................................... 6 db 2 db 4 db
Fehér busa ........................................................... 4 db — —

Pettves busa ...................................................... 4 db — —

Harcsa ................................................................. 2 db 2 db 4 db
Csuka ................................................................... — 3 db

Partm enti n ö v é n y z e t....................................... 3 db 2 db 2 db
Vízi növényzet .................................................. 3 db — 2 db
Víz ........................................................................ 3 db 2 db 2 db

A két Halászati Szövetkezet esetében a halfajták kiválasztásakor mindenkor 
a zsákmány összetételéhez kellett igazodnunk.

A különböző élőhelyekről származó (halastó, folyó, holtág) mintákat alkotó 
fajok, egymástól eltérő ökológiai m iliőt képviselnek.

Az alkalmazott kémiai és radiológiai vizsgálati módszerek
Munkánk során a Gyarmati, Kovács és mtsai. által kidolgozott módszereket 

alkalmaztuk (4), mely figyelembe veszi a hazai műszerparkot.
A vizsgálati anyagból hamu-, kálium-, kalcium — tartalmakat; kálium-, ösz- 

szes-v fémionfrakció- és S r-9 0  — aktivitás értékeket mértünk. A minták értékelé
sénél egységes vonatkoztatási alapként 1 g száranyagot vettünk (4).

Előkészítő műveletek:
A halak decapitálása, zsigerelése, megnyúzása után a húst a vázról lefejtjük, 

felaprítva infralámpák segítségével előszárítjuk, majd homogenizáljuk. A halak 
csontvázáról a kötő- és izomszövet maradványait forró vízbe mártogatással, majd 
folyóvízzel való mosással távolítjuk el, az előszárítást homogenizálás követi.

Víz esetében a meghatározott mennyiséget (201) szűrés után sósavval megsava
nyítva pároljuk be és kiizzítjuk.

A növények esetében felületi tisztítást (mosást) nem alkalmaztunk. A mintá
kat szobahőmérsékleten, majd szárítószekrényben szárítjuk és utána homogeni
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záljuk. Az így kapott anyagokat elégettük, majd 550 C^-omkiizzítjuk és a hamut 
elporítjuk.

Kálium-tartalom meghatározása:
A vizsgálatot a hamu sósavas oldatából lángfotométerrel hidrogén-oxigén gáz" 

ban végezzük.

Kálcium-tartalom meghatározása:
A kálcium-tartalmat a hamu sósavas oldatából, ecetsavas közegben lecsapott 

oxalátcsapadék permanganometriás meghatározásával állapítjuk meg.

Fémionfrakció leválasztása:
A hamut stronciumhordozót tartalmazó sósavban oldjuk, majd ammóniás 

közegben oxalátcsapadékot választunk le, melyet kiizzítva mérünk.

Sr — 90 elválasztása és meghatározása szulfát formában.
A hamuhoz Sr hordozót adunk, majd 65%-os salétromsavval n itrát alakban 

kristályosítjuk a Sr-t, ezt feloldva szulfát formájában lecsapjuk és aktivitását mér
jük (6, 7, 8, 9).

Aktivitás mérések:
A méréseket N K -1 0 8  Automatikus energiaszelektív számlálóval, antikoin- 

cidencia egységgel összeépítve, alacsonyháttérű ólomtoronyban GM csövei 1 g tá l
kára mért anyaggal (hamu, fémionfrakció stb.) végeztük (10, 5).

A kapott nettó impulzus értékeket К -4 0  és S r-9 0  standard mintákkal szá
mítottuk át pCi/1 g szárazanyagra.

Vizsgálati eredmények ismertetése, értékelése

Vízvizsgálatok
A természetes vizek radioaktivitásának és a radioaktív anyagok feldúsulásának 

okai igen sokrétűek, figyelembevéve azt a tényt, hogy a geológiai, hydrogeológiai, 
fiziko- kémiai folyamatok komplex hatásától függenek (11).

Vizsgálati eredményeink szerint:

2. táblázat

V ízm in ták  a n a litika i eredményei

Sorszám M intavé te l helye
A lka lin itá s  
cm3 n HC1/1

Összes
keménység

N K °

K á liu m
K á l-
cium K lo r id

0 ,
fo 

gyasz
tás

mg/1

t/a H ortobágy 3. tó  ........... 2,8 7,8 0,8 20,4 35,0 5,5
2 H ortobágy 6. tó  ........... 3,2 8,2 1,0 24,0 42,0 3,6
3/a H ortobágy f o ly ó ........... 3,0 7,0 1,3 35,4 38,0 3,0

4/a Holt-Számos .................. 6,2 12,6 3,6 31,0 56,0 6,0
4/b Holt-Számos .................. 6,8 13,8 5,8 45,1 55,0 5,0
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3. táblázat

V ízm in ták rad iom etria i eredményei

Sorszám M intavé te l
Szilárd

maradék
Izzítási

maradék

Izzítási
m ara

dék
K á lium

M ara
dék Összes

Fémion
frakció

helye
ak tiv itás

gl 1 pCi/1

1/a H ortobágy 3. tó 0,316 0,179 3,71 0,73 3,85 4,58 1,44
1/b H ortobágy 3. tó 0,302 0,182 3,40 0,98 3,12 4,10 0,74
2 H ortobágy 5. tó 0,276 0,158 2,93 0,89 2,60 3,49 1,23

á t la g ........... 0,313 0,173 3,34 0,86 3,19 4.05 1.13

3/a H ortobágy 
fo ly ó ........... 0,377 0,203 3,82 0,81 3,85 4,66 1,44

3/b H ortobágy 
f o l y ó ........... 0,276 0,158 5,25 1,14 5,31 6,45 1,83

á t la g ........... 0,327 0,181 4,53 0,97 4,58 5,55 1,63

4/a Holt-Számos 0,659 0,330 8,49 3,26 6,66 9,92 1.91
4/b Holt-Számos 0,574 0,410 14,31 5,13 11,76 16,89 2,06

á t la g ........... 0,616 0,370 11,40 4,19 9,21 13,40 1,98

megközelítőleg egyezik a hortobágyi halastavak és a Hortobágy-folyó vizének ké
miai összetétele és kontaminációs szintje. Ez érthető, mert a tavak vízellátása a 
Tisza vizének zsilipezése révén a Hortobágy-folyó közvetítésével történik, földrajzi 
fekvésük „azonos”  (csapadék).

Érdekes a Holt-Számos adatainak alakulása. Ásványi sótartalom NK° izzí- 
tási maradék közel kétszerese az előzőeknek. Nagyobb oxigén fogyasztása fokozot
tabb szervesanyag jelenlétére utal. Kontaminációs szintje (összes és maradék akti
vitást vizsgálva) 2 - 3  szorosa a hortobágyi vizeknek.

Meg kell jegyezni, hogy a Holt-Számos mentett oldali holtág, így természetes 
körülmények között kialakult „ tó ” -hoz hasonlítható. Mozgása minimális, vize fo
kozatosan koncentrálódik a fall-outból, ami még dúsul a rézsűről bemosott anyagok 
és bevezetett szennyvizek révén.

Az eredmények megítélésekor figyelembe kell venni még, hogy a vízben oldott 
vegyi anyagok, radioaktív anyagok, valamint a mederfeneket alkotó talajok között 
bonyolult szedimentációs, fiziko-kémiai és biológiai folyamatok játszódnak le. A 
befogadóban levő szerves vegyületek és diszperz részecskék, nagy felületükön ad- 
szorbeálják a radioaktív anyagokat, a víznek a fajlagos aktivitása csökken. Ha 
figyelembe vesszük, hogy a halastavak vizét évente cserélik, a tenyészidő alatt fris
sítik, a párolgási veszteséget pótolják, könnyebben érthetővé válik a mintavételi 
helyeink között mutatkozó különbség.

Nem törekedhetünk, hogy teljes képet kapjunk egy természetes felszíni víz 
kontaminációjáról, nem ez volt a célunk, de munkánk esetleges továbbfejlesztése 
érdekében feltétlenül vizsgálni kell a vízmeder üledékének, a parti fehérje-iszap 
koagulátumának az aktivitását is.

Vízinövények vizsgálata:
A vizinövényminták jellemző fajai, mind a három mintavételi helyen
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— békaszőlő (Poíamogeton)
— súlyom (Trapa natans)
— átokhínár (Elodea canadensis)

tapasztalatok szerint az aktív anyagok felvétele, dúsítása az édesvizekben arány
lag nagyobb mérvű, m int sós vizekben. Vannak irodalmi utalások arra vonatkozóan 
is, hogy a víziszervezetek intenzívebben halmozzák fel a foszfor, kén stb. sugárzó 
izotópját, mint az abiogén izotópokat.
Méréseink szerint:

4. táblázat

Vízi növényzet rad iom etria i eredményei

Sorszám
M intavé te l

helye

Hamu K á liu m
K a l
cium Összes

. . . . .  M ara- K á lium , dék Fém ionfrakció

% a k tiv itá s

sz(a) hamuban pCi 1 g sz (a) pCi/gCa

1 H ortobágy 3. tó 10,45 14,83 12,60 19,6 13,8 5,8 2,8 215,9
2 H ortobágy3. tó 10,91 17,39 15,75 22,4 16,9 5,5 2,0 118,8
3 H ortobágy 6.tó 9,89 14,61 13,78 16,3 12,8 ] 3,4 2,8 205,5

á t la g ............. 10,41 15,61 14,04 19,4 14,5 | 4,9 2,5 180,0

4 Tunyogm atolcs 16,76 13,57 16,14 28,9 21,3 ; 7,5 3,7 130,5
5 Tunyogm atolcs 19,41 9,06 18,14 22,4 15,6 1 6,7 4,2 121,4

átlag  ........... 18,54 11,31 17,14 25,6 18,5 7,1 3,9 125,9

a Holt-Számos vízinövényzete magasabb kontaminációjú a halastavakénál. Ez 
várható is volt, ha a vízvizsgálatok fejezetben foglaltakra gondolunk.

Zavarhat a növényminták összetételének a különböző fajokra vonatkozó 
aránybeli eltolódása. Nehezen kivitelezhetőnek látszik fajta elkülönítő vizsgálatok 
lefolytatása.

Parti vegetáció vizsgálata

A partmenti növényzetből válogatás nélkül, a vegyes vegetációt lesarlózva 
vettük a mintát, melyben mezophyta és xerophyta növényeket egyaránt találunk, 
igen kevert fajállománnyal. A mintákat alkotó növények rendszertani meghatáro
zása e dolgozat lehetőségeit meghaladja. Eredményeinket az 5. táblázat tartalmaz
za.

A partmenti vegetáció kálium tartalma lényegesen nagyobb a vízinövényeké
nél, ezért érthető a nagyobb aktivitásuk. Figyelemre méltó, hogy a maradék aktiv i
tás is nagyobb, kb kétszerese. Megállapítható viszont, hogy a két földrajzi egység 
(Hortobágy- Fehérgyarmat) parti növényeinek aktivitása közel azonos. Az értékek 
bizonyos eltérését azzal lehet magyarázni, hogy nem azonos időben történt a minta
vétel (augusztus, október, november), így a vegetáció faji és kémiai összetételében 
különbséget kell feltételezni.

Ha eredményeinket összehasonlítjuk a MÉVl-k Radiológiai Osztályai által 
mért és közzétett szálas takarmányra megadott értékekkel, megállapíthatjuk, hogy 
jelentős eltérés nem mutatkozik (takarmány — szálas és zöld — 1972. évi vizsgála
ta összes aktivitás országos átlaga 22,1 pCi/1. g sza.), (1 2 - 13).
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5. táblázat

Partm enti növényzet radiom etria  eredményei

Sorszám
M intavé te l

Hamu
%

K á liu m
K a l
cium Összes K á liu m

Mara
dék Fém ion-frakció

helye sz.
a-ban ak tiv itás

ham uban pCi/1 g szárazanyag pCi/gCa

1 H ortobágy 3. tó 10,43 24,73 11,55 37,8 22,9 14,8 3,3 276,7
2 H ortobágy 3. tó 8,72 29,33 10,84 30,9 22,8 8,1 2,3 247,1
3 H ortobágy 6. tó 13,05 17,79 19,37 33,0 20,6 12,3 2,5 101,3

átlag  ........... 10,73 23,95 13,92 33,9 22,1 11,7 2,7 208,3

4 H ortobágy 
fo lyó  ........... 8,16 20,84 16,71 24,9 15,1 9,8 3,1 232,2

5 H ortobágy 
fo lyó  ........... 7,66 21,44 10,93 22,5 14,6 7,9 1,4 169,6

á tlag  ........... 7,91 21,14 13,82 23,7 14,9 4,4 2,2 209,0

6 Holt-Számos . . 10,09 28,58 11,42 36,8 25,7 11,0 3,5 310,2
7 Holt-Számos . . 5,61 27,48 8,81 17,9 13,7 4,2 0,5 103,2

átlag  ........... 7,85 28,03 10,11 27,3 19,7 7,6 2,0 206,7

Az eddigiek vizsgálatára az a kérdés feltévés vezetett, hogy azonos F a li-o u t 
szennyeződés mellett kimutatható-e aktivitás különbség a víz, a vízinövény, ill. a 
szárazföldi vegetáció között. Jelentkezik-e bedúsulás a felszíni vizekben, igazolható- 
e különbség a folyó vizek és a halastavak között.

A vizsgálati eredmények e kérdéscsoport eldöntésére nem elegendőek. Kiegészí
tő vizsgálatok elvégzése szükséges, amikre már részben utaltunk, így:

-  iszap, talaj aktivitás mérése,
— víz, vízinövény S r-9 0  aktivitás vizsgálata,

de célszerűnek látszik tavaszi és őszi vegetációs időszak alatt vett minták eredmé
nyeinek az összehasonlítása is, amit az évszakokra jellemző meterológiai viszonyok
kal, a csapadék eltérő mennyiségével lehet indokolni.
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Érzékszervi b írálók elsődleges kiválasztása és alapfokú  
kiképzése

M O L N Á R  P Á L *  és  F A L U S I  Z S U Z S A N N A  

M É M  Élelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló K özpon t, Budapest

Az élelmiszerek élvezeti értékét meghatározó tulajdonságok vizsgálatában 
még ma nem nélkülözhető az érzékszervi bírálat. Az ilyen jellegű vizsgálatoknál 
az emberi érzékszervek -  ízlelés, szaglás és látás, esetleg tapintás -  veszik át a 
„mérőműszer”  funkcióját. Az így kapott eredmények helyességét alapvetően megha
tározza az érzékszervek érzékenysége, alkalmassága, a bírálók általános egészségi 
és pillanatnyi pszichikai állapota, valamint módszerismerete és felkészültségeaz 
adottfeladatmegoldásához. Az érzékszervi bírálóknak ezenkívül megfelelő szakmai, 
technológiai és termékismeretre van szüksége, hogy az élelmiszer ízének, szagának, 
színének, állagának, külső megjelenési formájának és egyéb megállapított tu la j
donságainak alapján szenzorikai értékítéletét kialakítsa.

Több európai ország megfelelő szabványaiban előírt követelmények kielégí
tése esetén végezhetnek az alkalmas személyek hivatalos érzékszervi bírálatot. Az 
előírt követelmények betartását meghatározott időközönként felülvizsgálják, 
ellenőrzik.

Az utóbbi években Lengyelországban, Csehszlovákiában és az NDK-ban fogad
tak el ilyen jellegű szabványokat az érzékszervi bírálók kiválasztására és alapfokú 
módszertani kiképzésére (1, 2, 3). Hasonló vizsgálatokat végeznek a Szovjetunió
ban is (4). Az irodalomban közölt nemzetközi és hazai (5, 6, 7) vizsgálatsorozatok 
eredményeiből kiindulva 1975-ben hazánkban is jelentős lépés történt az érzék
szervi bírálók kiválasztásának szabványosításában. (8)

Érzékszervi bírálók kiválasztásának szempontjai és az oktatás tematikája

A szenzorikai módszerek objektív alkalmazásának egyik alapvető feltétele az 
érzékszervi bírálattal foglalkozó személyek helyes kiválasztása. Nem megfelelő 
érzékszervű pl. íz- vagy színtévesztők, vagy anosmiában (szaglóképesség időleges 
elvesztése) szenvedő személyek, csak véletlenszerűen képesek kielégítő eredményt 
produkálni. Az ilyen bírálati eredmények általában nem reprodukálhatóak, és 
gyakran eltérnek a termék valóságos, pontszámban kifejezhető élvezeti értékétől.

Az érzékszervi bírálók kiválasztására irányuló vizsgálatok szorosan össze
függnek az alapfokú szenzorikai kiképzéssel. A bírálók megismerkednek az alap
ízekkel kis koncentrációban, az alapvető szaganyagokkal, valamint jól reprodu
kálható körülmények között a páros összehasonlító és a rangsorolásos módszerrel- 
így tesznek szert a bírálók módszertani alapismeretre, fejlődik koncentrálóképes, 
ségük, valamint a gyakorlat segítségével javul érzékenységük, kialakul az érzék
szervi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges pszichikai hozzáállás a szenzorikai emlé
kezőképesség.

* A m t f. S tandard is ierung. B erlin , D .D .R .
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Alapízek esetében a nemzetközi irodalom a küszöbértékvizsgálatokat az alap-, 
vagy másodfokú kiválasztás feladataként jelöli meg. Ennek megfelelően az íz- 
küszöbérték-vizsgálatokat bevontuk vizsgálataink körébe, bár a szabvány azt nem 
tartalmazza. Érzékszervi bírálók küszöbértékei azonban elsősorban a bírálóknak 
az egyes alapízekre vonatkozó speciális érzékenységét jellemzi, amely inkább a 
magasabb szintű kiválasztás részeként tekinthető (9).

Az érzékszervi bírálók kiválasztására irányuló vizsgálatokkal célszerű össze
kapcsolni az elméleti és a gyakorlati alapfokú oktatást (10).

Erre mind az időszakos (hetenkénti vagy havonkénti), mind az egyhetes kon
centrált forma — az előzetes gyakorlat biztosításával — megfelelőnek látszik. Az 
érzékszervi bírálók egy záróvizsgán akkor bizonyítják alkalmasságukat, ha a szab
ványban előírt gyakorlati feladatokat hibátlanul elvégzik. Akikezeknek a minimá
lis követelményeknek egy megfelelő előkészítő és gyakorló időszak után sem felel
nek meg, érzékszervi bírálatra nem alkalmasak. Eddigi tapasztalataink és az iro
dalmi források szerint azonban csak minimális azoknak a száma, akiket az érzék
szervek valamilyen megbetegedése, vagy anatómiai elváltozása, rendszeres gyógy
szerfogyasztás vagy betegség miatt az érzékszervi bírálatokból véglegesen ki kell 
zárni.

Magyarországon az MSZ 7304/1 — 76, Érzékszervi bírálók ízlelő-, szagló- és 
látóképességének vizsgálata szabvány hatálybalépésével kedvezőek a feltételek az 
előrelépéshez ezen a téren. Ennek előmozdítása érdekében beszámolunk a szab
vány kidolgozásához végzett vizsgálatok fontosabb tapasztalatairól és eredmé
nyeiről, amelyek elősegítik a szabvány megismerését és alkalmazását.

Érzékszervi bírálók kiválasztására irányuló feladatok szabványosításának 
előkészítése és a vizsgálatok néhány eredménye

Vizsgálataink céljaként az irodalomból és a külföldi szabványokból ismeretes, 
az érzékszervi bírálók kiválasztása alapjául szolgáló feladatok hazai alkalmazását 
tűztük ki. Vizsgálatainkban összesen 42 személy, a Központi Élelmiszerellenőrző 
és Vegyvizsgáló Intézet (KÉVI) 34 és a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet 
(KÉK1) 8 munkatársa vett részt.

A vizsgálatokban résztvevő személyekről adatfelmérő lapokat készítettünk 
(1. ábra). E lapok tartalmazzák az érzékszervi bírálatok megbízható elvégzése 
szempontjából fontos személyi adatokat, valamint valamennyi vizsgálati ered
ményt. Az adatfelmérő lapokat úgy állítottuk össze, hogy kellő előkészítés után 
lyuk-kártyákra (pl. perem-lyukkártyákra) könnyen átvihetők és a kívánt szem
pontok szerint országos, iparági és esetleg megyei szinten is értékelhetők legyenek.

Az érzékszervi bírálók kiválasztására irányuló szabvány kialakításához a 
következő feladatokat vontuk be:

— ízlelőképesség vizsgálatát, ezen belül
íz-felismerés vizsgálatát, 
íz-küszöbérték vizsgálatát, 
koncentráció-különbség vizsgálatát,

— szaglóképesség vizsgálatát,
— síznmegállapító képesség vizsgálatát
Eredményeinket az 7. táblázatban foglaltuk össze.

Az ízlelőképesség vizsgálata
Nemzetközi megállapodás alapján jelenleg 4 alapízt: édeset, sósat, savanyút és 

keserűt különböztetünk meg. Az ízlelőképesség vizsgálatához kémiailag definiált 
vegyszerekből készített vizes alapíz-oldatokat használtunk: édes — Szaharóz, a. t.,
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Adatfelmérő lap

Név: ...................................................................  Születési év: ........

Munkahely: ..............................................................................................

Szakképzettsége:.................................................  Beosztása:............

Iparági vagy termékismeretek (az iparág ill. a termék megnevezése):

Dohányzó: igen, nem, szórványosan 

Különleges táplálkozási szokások:

Szervi megbetegedések, melyek az ízlelést, szaglást vagy a látást befolyásolják 
(mikor?):

Adatok rendszeres gyógyszerfogyasztásról:

Alapízek

Sorszám Feladat
édes sós

sava
nyú keserű összesen

I. ízfelismerés (összesen/hiba)

I I . ízküszöbérték 
(koncentráció %-ban)

I I I . ízkülönbségek vizsgálata differencia 
módszerrel (összesen/hiba)

IV . Szagfelismerés
(összesen/hiba)

Sárga

V. Színtévesztés
(összesen/hiba)

zöld

piros

7. ábra.

sós — Nátrium-klorid, a. t., 1 órán át 105 °C-on szárított savanyú — Citromsav’
a. t. vízmentes,
keserű -  Kininszulfát, a. t.

Koffein, gyógyszerkönyvi tisztaságú, vízmentes.
Az oldáshoz használt víz esetleges idegen íz- és szaghatása az ízlelőképesség 

vizsgálatánál nagy mértékben befolyásolja a vizsgálat eredményességét, ezért az 
oldószerül használt víz előkészítését behatóan vizsgáltuk. Teleky-  Vámossy (7) 
háromféle módon előkészített vizet használt fel az érzékszervi bírálók kiválasztásá.
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7. táblázol

Érzékszervi b írá lók kiválasztására irányu ló  vizsgálatok eredményeinek összefoglaló táblázata

G Y A K O R L A T Vizsga G ya ko rla t és vizsga

V izsgálati fe ladat
A lapíz 

i l l .  szín. vizsg.
száma hiba szám hiba %

•vizsg.
száma hiba száma

1
1 h iba %

vizsg.
száma hiba szám hiba %

ízfelismerés édes 92 8 8,7 46 0 0 138 8 5,8
sós 92 14 15,2 46 1 2,2 138 15 10,9
savanyú 92 8 8,7 46 0 0 138 8 5,8
keserű 99 42 42,4 69 13 18,8 168 55 32,7
összesen 375 72 19,2 207 14 6,8 582 86 14,8

Koncentrációkülönbség édes 186 1 1 5,9 18 0 0 204 1 1 5,4
SÓS 60 1 1 18,3 72 1 1,4 132 12 9,
savanyú 126 10 7,9

8,6
54 4 7,4 180 14 7,8

összesen 372 32 144 5 3,5 516 37 7,2

Színmegállapító képesség piros 280 2 0,7 220 1 0,5 500 3 0,6
sárga 280 3 1,1 220 1 0,5 500 4 0,8
zöld 280 2 0,7 260 5 1,9 540 7 1,3
összesen 840 7 0,8 700 7 1,0 1540 14 0,9

Szagfelismerés 210 12,5 6,0 240 12.0 5,0 450 24,5 5,4

Küszöbérték n X szélső
értékek

n X szélső
értékek

n X szélső
értékek

édes 41 0,39 0,15
0,60

6 0,39 0,20
0,60

47 0,39 0,15
0,60

sós 18 0,11 0,04
0,28

8 0,08 0,06
0,12

26 0,10 0,04
0,28

savanyú 40 0,027 0,014
0,046

7 0,020 0,014
0,026

47 0,026 0,014
0,046

keserű 32 0,0102 0,0060
0,0200

2 0,0072 0,0072
0,0072

34 0,0100 0,0060
0,0200



ra irányuló vizsgálatainál. Az üvegből desztillált víz, az aktivált, víztisztító szénnel 
kezelt víz és a kezeletlen csapvíz között lényeges különbséget nem talált.

Az oldószerként használt háromféle módon előkészített vízen kívül az irodalom 
a fémedényből desztillált víz (Tilgner, 5), forrásvíz (16) és a forralt csapvíz (6) 
használatát javasolja. Anyag és munkatakarékossági meggondolásból a forralt 
csapvíz általános használhatóságát vizsgáltuk felül. Mivel a forralt csapvizet a 
kicsapódott és lebegő-szennyeződésektől gyorsan és célszerűen szűrőpapíron törté
nő szűréssel lehet mentesíteni, ezért nagy figyelmet fordítottunk a megfelelő 
szűrőipar kiválasztására. A következő szűrőpapír típusokat hasonlítottuk össze:

— Schleicher, Schüll nr. 595 1/2 d =  18,5 cm
— Macherey, Nagel nr. 615 1/4 d =  18,5 cm
— Macherey, Nagel nr. 619 G 1/4 d =  15,0 cm
— Macherey, Nagel nr. 615 1/4 d =  12,5 cm
A különböző szűrőpapírok használatánál megállapítottuk, hogy a Macherey» 

Nagel nr. 615 1/4 d =  12,5 cm típusú szűrőpapírnak nincs idegen íz- és szaghatása a 
vízre. A szűrőpapír kiválasztása az átszűrt víz szag- és ízelváltozásának 3 - 5  ér
zékeny személy általi elbírálásával történt. A vízelőkészítéshez használt szűrő
papírt elkülönítetten íz- és szagmentes helyen kell tárolni, íz- és szagmentességét 
a használat előtt meg kell vizsgálni. Hevítés esetén a szűrőpapírt az idegen íz- és 
szaghatásoktól részben mentesíteni lehet, de az ezen átszűrt víz kesernyés ízt kap
hat. Vizsgálataink alapján javasolt vízelőkészítési módszert az MSZ 7304/1 — 76 
szabvány tartalmazza.

Alapízfelismerés vizsgálata
Ennél a vizsgálatnál a bíráló 9 véletlenszerűen rejtjelezett oldatot kap. A kó 

dolást úgy kell megválasztani, hogy a bíráló ne követhessen el űn. „elvárási”  hibát. 
Három alapíz kétszer, és egy alapíz háromszor szerepeljen a sorozatban. Egy alapízt 
az oldószerül használt vízzel is helyettesíthetünk, amelyről a bírálót tájékoztatni 
kell. Az oldatok hőmérséklete 20 + 2 °C legyen. A szabvány tartalmazza az ízfelis
merési vizsgálati lapot, és a vizsgálat elvégzésének körülményeit.

A 2. táblázat tartalmazza az alapíz-oldatok koncentrációjának kialakításához 
szükséges adatokat, és a szabványosításra javasolt koncentrációt.

2. táblázat

K oncentráció-táb lázat alapíz felismeréshez

A lapíz
O ldatkoncentráció %-ban Hiba %

a b c b c

Édes (szaharóz) 0,60 0,60 0,80 5,8

Sós (NaCl) 0,16 0,12 0,15 10,9 5,0

Savanyú (c itrom sav) 0,04 0,04
(fo rra lt

csaovíz)

0,04
(deszt.-

víz)

5,8 0

Keserű (koffe in) 0,02 0,02 0,03 32,7 15,0
(k in inszu lfá t) 0,0008 — 0,0008 nem vizs

gá ltuk
16,7

a) iroda lm i adatok
b) v izsgált koncentrációértékek (n =  582) 
r ) javaso lt koncentrációértékek (n =  135)
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hibo'/.

2. ábra
H ibagyakoriság az alapízek felismerésénél. ( I  —IV . v izsgá la t)

A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a szabványosításra javasolt kon
centráció-értékek alapján a bírálók a keserű íz kivételével az alapízeket megbíz
hatóan felismerik. A koncentráció-növelés által az édes íz felismerésénél a bírálók 
nem hibáztak, de a bírálók 20%-a az intenzitást túl erősként jelölte meg.

A sós alapíz felismerésénél nagyobb eltéréseket tapasztaltunk a sós ízre érzé
keny, illetve kevésbé érzékeny bírálók között. Az érzékeny bírálók egy része a 0,15 
%-os koncentrációt túl intenzívnek, a 0,12%-os koncentrációt pedig az esetek 5%- 
ában túl gyengének találta.

Savanyú íz esetében a desztillált víz használata jobbnak bizonyult. A forralt 
csapvízben levő és helyileg igen különböző mennyiségű oldott sók (állandó ke
ménység) a savanyú ízérzetre jelentős befolyást gyakorolhatnak, amelyet csak a 
desztillált víz oldószerként való használatával küszöbölhetünk ki.

A keserű íz felismerése a javasolt koncentráció-értékek mellett is viszonylag 
nagy hibaszázalékot adott. A megfelelő koncentráció kialakítására irányuló vizs
gálatok folytatását tervbe vettük. A bírálók 40%-a a keserű ízintenzitást a 0,03%- 
os koffein esetében túl erősnek és 5%-os gyakorisággal túl gyengének érezte.

A gyakorlás szerepét a szabvány kialakításához végzett vizsgálatok alatt f i
gyeltük. Jelentőségét az alapízek felismerésében a vizsgálatban részt vett szemé
lyekre vonatkoztatva az 2. ábra mutatja, melyben I. az időrendben első vizsgála
tot, II . a második vizsgálatot stb. jelöli. A hiba gyakorisága az alapíz felismerésé
nél átlagosan hasonló értékeket mutat, mint a nemzetközi irodalomban talált ada
tok (6). A bírálók alkalmasságukat az MSZ 7304/1 —76 szabvány szerint akkor bi
zonyítják, ha a 9 alapízt hiba nélkül felismerik. Ezzel szemben a lengyel szabvány 
(1) ugyancsak 9 feladat esetén két, az NDK szabvány (3) egy hibát engedélyez.

Az alapízek felismerésének megkönnyítését szolgáló optimális koncentrációk 
megállapítása, valamint kellő felkészülés és gyakorlás az íz-felismerési feladat meg
oldására véleményünk szerint biztosítják, hogy minden érzékszervi bírálatra alkal
mas személy a fenti követelményt teljesítse. A bírálók alkalmasságának pontos meg
ismeréséhez a vizsgán az ismétlés lehetőségét meg kell adni.

íz-küszöbérték vizsgálata
Ezt a feladatot a vizsgálatok során az elsődleges kiválasztás feladatkörébe 

soroltuk.
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A pszichofizikában azt a minimális ingerintenzitást nevezzük az alsó abszolút 
ingerküszöbnek (érzetküszöb) (17), amely ingerérzethez vezet. A felismerési küszöb
érték meghatározása, amely alatt az alapíz egyértelmű felismerését értjük, a szen- 
zorikai élelmiszeranalitikában az illat- és ízkomponensek intenzitás-vizsgálatainál 
jelentős. Fontossága különösen nagy a profil-, a higítási-profil- és a higítási index
módszer alkalmazásánál (18, 19.).

A gyakorlatban bíráló a küszöbérték-vizsgálatokkal célszerűen vizes modell- 
oldatokon keresztül ismerkedik meg. A küszöbérték-vizsgálatok elősegítik egyben 
az alapízfelismerést és növelik a bírálók alapvető alapíz-érzékenységét.

Egyes irodalmi források szerint (20) a vizes oldatokban mért alapíz-küszöbérté- 
kek, valamint az élelmiszerben fellépő csekély mértékű ízkülönbségek felismerése 
között nincs szoros összefüggés. A módszer ennek ellenére fejleszti a bírálók ön
megismerését a speciális alapízekkel szembeni érzékenységük megítélésében, vala
m int elősegíti speciális kutatási problémák megoldását, pl. a keserű íz megjele
nése egyértelmű megismerésénél. A felsorolt irodalmi adatok felhasználásával, vala
mint vizsgálati eredményeink folyamatos értékelése alapján a következő koncent
ráció-sorozatot használtuk és javasoltuk a küszöbérték vizsgálatok elvégzéséhez 
(4. táblázat).

A koncentrációsor elejére oldószerül használt vizet tettünk. A küszöbérték 
vizsgálatok elvégzéséhez az azonos körülmények biztosítása döntő fontosságú. Va
lamennyi alapíz koncentrációsorozat esetén forralt vizet használtunk oldószerül. A 
citromsav küszöbértékének meghatározásához a desztillált vízzel egységesebb 
eredményeket kaptunk. Tapasztalataink szerint kedvező volt, ha a küszöbérték 
vizsgálati lapot a bírálatot elvégzők részére felügyelő személy vezette, és gondosan 
ügyelt a sorrend betartására. A koncentrációsorozatok legnagyobb értékeit célszerű 
úgy megállapítani, hogy az alapízre kevésbé érzékeny bíráló is felismerje a vizsgált 
sorozat alapízét. Irodalmi adatokból (6) feltételezhető, hogy megfelelő számú 
bíráló esetén a bírálati személyek alapíz érzékenysége normális eloszlású. Ennek

3. ábra
A  küszöbértékek gyakorisági megoszlása, középértékei (x) a b írá lókra  vonatkozó szórások (s) 

és a variációs e g yü tth a tó k  (v ), négy alapíznél.
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Koncentrációsorozat küszöbértékek meghatározásához
(koncentráció sú ly  %-ban)

4. táblázat

Sorszám
Édes

(szaharóz) 
g/100 cm 3

Sós
(NaCl) 

g/100 cm 3

Savanyú 
(c itrom sav) 
g/100 cm 3

Keserű

(koffe in) 
g/100 cm 3

(k in inszu lfá t) 
g/100 cm 3

, 0,15 0,02 0,010 0,0036 0,0001
I I .......................... 0,20 0,04 0,014 0,0048 0,0002

I I I .......................... 0,25 0,06 0,018 0,0060 0,0003
IV .......................... 0,30 0,08 0,022 0,0072 0,0004
V .......................... 0,35 0,10 0,026 0,0084 0,0005

V I .......................... 0,40 0,12 0,030 0,0096 0,0006
V I I .......................... 0,45 0,14 0,034 0,0108 0,0007

V I I I .......................... 0,50 0,16 0,038 0,0120 0,0008
I X .......................... 0,55 0,18 0,042 0,0132 0,0009
X .......................... 0,60 0,20 0,046 0,0144 0,0010

X I .......................... 0,65 0,22 0,050 0,0156 0,0011
X I I .......................... 0,70 0,24 0,058 0,0168 0,0012

megfelelően számoltuk az ismert képletek alapján az átlagértékeket és a küszöb
értékek szórását (3. ábra).

A 3. ábrából kitűnik, hogy szaharózra és citromsavra vonatkozó átlagos küszöb
érték (0,39 ill. 0,027) kissé magasabb, m int az irodalmi adatok, a „sós”  íznél közel 
azonosak az értékek. Nagymértékű eltérést csak koffein esetében tapasztaltunk. A 
kininszulfát alkalmazásánál kisebb az eltérés, bár az adatok kis száma miatt 
(n =  10) csak középértéket számoltunk (x =  0,0003). A koffeinnel szemben mu
ta to tt lényegesen alacsonyabb érzékenység okának felderítéséhez további vizsgá
latokra lesz szükség. A bírálók közötti különbségeket jellemző szórásértékek és 
variációs együtthatók nagyságrendileg megegyeznek a fent említett irodalmi ada
tokkal.

Az alapfokú kiképzés keretén belül alkalmazható szenzorikai minimumot az
5. táblázatban foglaltuk össze.

5. táblázat

Küszöbértékek és az elsődleges kiválasztás szenzorikai m in im um a

A lapíz

Küszöbérték (% )

X * * x  +  2 s 
(javasla t)

iroda lm i adatok

(1)* (6 )**

Édes (szaharóz) 0,39 0,65 0,30 0,30

Sós (n á triu m k lo rid ) 0,10 0,20 0,13 1,10

Savanyú (citrom sav) 0,026 0,040 0,016 0,022

Keserű (koffe in) 0,0100 0,0174 0,0038 0,0042

* e lő írt szenzorikai m in im um  deszt. víz alkalmazása esetén
* *  á tlagértékek fo r ra lt  csapvíz alkalmazása esetén
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A táblázatból is kitűnik, hogy az általunk kapott átlagértékek a keserű íz 
kivételével viszonylag jól megegyeznek az irodalmi adatokkal.

Adataink kiindulópontként szolgálnak a „szenzorikai bírálók továbbképzése” 
c. szabványtervezet kialakításához, ahol a speciális alapízekre különlegesen érzé
keny bírálók ízküszöbértékeire bizonyos határértékeket célszerű előírni (szenzo
rikai minimum), amelyeket pl.: az x-s összefüggés alapján lehetne meghatározni.

íz-koncentráció különbség vizsgálata
Az íz-koncentráció különbség vizsgálatának módszerei nagy jelentőségűek a 

rutinszerű érzékszervi élelmiszerminősítésben (21).
Differencia-módszerek helyes alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges a 

bírálók módszertani felkészítése, a vizsgálatok tervezése és irányítása, valamint a 
vizsgálati adatok matematikai-statisztikai értékelése. E módszerek alkalmazására 
és az eredmények értékelésére a bírálókat már az elsődleges kiválasztáshoz kapcso
lódó szenzorikai oktatás keretén belül elő kell készíteni. Ugyanakkor a bírálónak 
bizonyítani kell azon képességét, hogy megszabott körülmények között képes-e 
csekély mértékű alapíz-koncentráció-különbséget megbízhatóan megkülönböztetni. 
A koncentrációkülönbség vizsgálatát páros összehasonlító módszerrel végeztük. A 
bírálónak el kell döntenie, hogy az azonos alapízből álló koncentrációpárokon belül 
melyik a nagyobb ill. kisebb intenzitású. A bírálónak matematikai-statisztikai 
okokból legalább ötszörös ill. irodalmi adatok szerint legalább hatszoros ismétlés
ben kell helyesen felismernie a nagyobb, ill. kisebb alapíz-intenzitást, hogy meg- 
kíilönböztető-képességét kielégítő megbízhatósággal bizonyítsa (22).

A felhasznált oldatok koncentrációit az irodalomból (1,12) származó k-értékek 
alapján Weber fiziológiai alaptörvényének figyelembevételével állapítottuk meg, 
melyeket a 6. táblázatban foglaltunk össze.

6. táblázat

ízkülönbség vizsgálatokhoz koncentrálóértékek
(A  és В %-ban)

A lapíz
Eredeti koncentrációk h iba Javasolt koncentrációk

A В к % A B к

Édes (szaharóz) 0,60 0,80 0,28 5,4 0,80 1,10 0,33

Sós (n á triu m k lo rid ) 0,14 0,17 0,19 9,1 0,15 0,20 0,28

Savanyú
(citrom sav) 0,036 0,046 0,24* 7,8 0,036 0,046 0,24**

Keserű
(koffe in)

(k in inszu lfá t)
0,010
0,008

0,020
0,0016

0,66
0,66

15,5
17,9

0,020
0,0006

0,030
0,0012

0.40
0,66

* fo r ra lt  csapvízben 
* *  desz tillá lt vízben

A táblázatban megadott k-értékeket az alkalmazott koncentrációkból a követ
kező képlet szerint számoltuk:
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ahol pl. édesre
st =  0,60% szaharóz (A) 
s2 =  0,80% szaharóz (B) 
к =  0,28 '

Előzetes vizsgálataink eredményei alapján kissé növeltük a koncentrációkat 
édes, sós és a koffeinre vonatkoztatott keserű íz esetében, valamint a koncent
ráció-különbséget is édes és sós íz vonatkozásában.

Savanyú íz különbségvizsgálatánál, a szakértő bizottság javaslatára, oldószer
ként forralt csapvíz helyett desztillált víz használatát vezettük be. A koffein-ol
datok (A és B) koncentrációját azonos mértékben növeltük. A kiniszulfát oldatok 
koncentrációját arányosan, az eredeti koncentrációk egynegyedével csökkentet
tük. A koncentráció-változtatásokkal, amely által a /r-értékek is csekély mértékben 
módosultak, sikerült a koncentráció-különbségeket úgy kialakítani, hogy a válasz
to tt koncentrációtartományban a kellő érzékenységű bírálók ötszörös ismétlésben 
hibátlanul fel tudják ismerni a nagyobb, ill. kisebb ízkoncentrációt. A koncentrá
ciótartomány helyes meghatározásának abból a szempontból nagy a jelentősége, 
hogy túl nagy koncentráció esetén az elfáradás kedvezőtlenül befolyásolja a bírá
lók eredményét. Túl kicsi koncentrációk esetén viszont fennáll annak a veszélye, 
hogy különösen a kisebb szenzibilitású bírálók tulajdonképpen az íz-küszöbérték 
meghatározását végzik el, amikor a kisebb íz-koncentrációt „víznek” érzik.

Célszerű, ha a bírálók az alapfokú kiképzés idején valamennyi alapízre meg
vizsgálják a koncentráció-különbséget. Az alkalmassági vizsgán a MSZ 7304/1 -7 6  
előírása szerint a különbségvizsgálatot mind a négy alapízre el kell végezni.

Kellő gyakorlás által az íz-koncentáció különbség vizsgálatánál is jelentősen 
csökken a tévesztés aránya. Véleményünk szerint helyes már az alapfokú kiképzés 
keretén belül a különbségvizsgálat valamelyik módszerét kellően preparált élel
miszerekre alkalmazni és a bírálókkal a páros módszeren kívül a duo-trio- és a 
hármas-módszert megismertetni.

Szag lóképesség vizsgálata

A szaglóképesség vizsgálatával az érzékszervi bírálóknak azt a képességét álla
pítjuk meg, hogy milyen biztonsággal tudnak szagos vegyszereket, esetleg prepa
rált élelmiszereket vagy fűszereket azonosítani, vagy arról leírást adni.

A szagérzetet kémiailag jól definiálható vegyületek, ill. azok keveréke okozza. 
Az ember kb. 4 000 különböző szagérzetet képes megkülönböztetni. A kutatók 
régi kívánsága e nagyszámú szagféleség rendszerbe foglalása. Azonban több pró
bálkozás ellenére az alapízekhez hasonlóan eddig nem sikerült alapszagokat egy
értelműen definiálni.

Az elsődleges kiválasztáshoz 10-12 anyagot célszerű a szaglóképesség vizs
gálatba bevonni és a szabvány szerint a vizsgálatot barna, esetleg színtelen csi
szol t-dug(')s porüvegben elvégezni. Több vegyszer engedélyezése és előkészítésének 
előírása nemcsak a vizsgálatok lebonyolítását könnyítené meg a cserélhetőség ál
tal, hanem bizonyos variálhatóságot is lehetővé tenne a bírálók kiválasztásánál 
azonos nehézségi fok mellett. A szabványban előírt vegyszereken kívül a következő 
anyagokat használtuk a szaglóképesség vizsgálatához:

alkohol, vízmentes a. t.
etil-acetát, a. t.
kámfor, szintetikus t. (3 g/100 cm3 — 50 tf%-os alkoholban)
kumarin, szintetikust. (2g/l 00 cm3- 40 tf%-os alkoholban)
Ezek közül különösen a kámfor és az ecetsav-etilészter használata okozott 

kevés problémát. A termékspecifikus továbbképzés keretén belül aztán alkalmazás
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ra kerülhetnek preparált élelmiszerek, aroma-anyagok, vagy fűszerek szagvizsgá
lata. Az elsődleges kiválasztáshoz használt vegyszerek felismerésénél tapasztalt 
hibákból és pontatlanságokból eredő pontlevonások megoszlását mutatja a 7. 
táblázat.

7. táblázat

A  szaglóképesség vizsgálatához használt vegyszerek felismerésének hibamegoszlása

Vegyszerek
Vizsgálatok

száma
Helyes

válaszok
száma

H ibapon t
szám

H ibapon t
szám

%

1. A lkoho l, vízmentes a. t. 45 41,5 3,5 7,8

2. Am m ónia a. t .  1 t f%  oldószer: 
deszt. víz 45 45,0 0,0 0,0

3. Benzaldehyd a. t. 1 t f%  oldószer: 
50 t f  %-os a lkoho l 45 44,5 0,5 1,1

4. D iacety l a. t. 1.10 _3 t f  °0 
oldószer: deszt. víz 45 40,5 4,5 10,0

5. Ecetsav a. t. 8 t f%  
oldószer: deszt. víz 45 44,5 0,5 1,0

6. E til-ace tá t a. t. 45 42,5 2,5 5,6

7. K ám for-sz in te tikus t. 3 g/100 cm3 
oldószer 50 t f  %-os a lkoho l 45 45,0

Оо

- 0,0

S. K um arin  szintetikus t. 2 g/100 cm3 
oldószer: 40 tf% -os a lkohol 45 35,5 9,5 21,1

9. Fenol. a. t. 10 g/100 cm3 o ldószer:, 
25 t f  %-os a lkoho l 45 45,0 0,0 0,0

10. V a n illin  a. t. 10 g/100 cm3 oldószer: 
30 t f  % os a lkohol 45 41,5 3,5 7 8

A táblázatból kitűnik, hogy különösen a kumarint és a diacetylt ismerték fe< 
nehezen a bírálók.

A szaglóképesség alkalmassági vizsgálatára a bírálókat célszerű úgy felkészí
teni, hogy az első gyakorlatok egyikénél a bíráló ismerje a kódolást és tudatosan 
azonosítsa a vegyszerek szagát. Ezáltal a hibátlan szaglószervvel rendelkező sze
mély fejleszteni tudja szenzorikai emlékezőképességét, amely már az alapfokú ok
tatás egyik lényeges feladata.

A színmegállapító képesség vizsgálata
A bírálók a rutinszerű érzékszervi termékvizsgálatnál a szín megítélése esetén 

arról döntenek, hogy milyen mértékben állapítható meg a vizsgált termék elszíne
ződése, színgyengülése, vagy túlszínezettsége. A szín felismerése mellett tehát a 
színeltérés mértékét is meg kell állapítani. Ennek figyelembevételével a szín-meg- 
állapító képesség vizsgálatánál azt kell ellenőrizni, hogy az érzékszervi bíráló mi
lyen biztonsággal tudja a különböző színű színoldatokat szétválogatni, és a 10-  10
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különböző koncentrációjú színoldatot növekvő színintenzitás szerint sorrendbe 
rakni. így egy lépcsőben ki lehet választani a színtévesztőket és a színárnyalatokat 
csak több hibával megkülönböztetni tudókat.

A színsorozatok előállításához Lichtgrün (zöld), Chrysoin (sárga) és Azorubin 
(piros) elnevezésű élelmiszerszínezékek használatát írja elő a szabvány. A teszt
oldatok koncentrációinak kialakításakor figyelembe vettük Weber fiziológiai tör
vényét és ennek megfelelően a ,,k”  valamennyi koncentrációtartományban 0,25 
körüli értéket vesz fel. Az előírt színezékektől eltérni csak megközelítően azonos 
színintenzitások és /r-értékek biztosításával lehet, amelyeket fotométeres extink- 
ció méréssel kell összehasonlítani és ellenőrizni.

Az eddigi vizsgálatok eredményei alapján úgy véljük, hogy a vizsgálati körül
mények pontos betartása esetén (megfelelő megvilágítás és kémcsőállvány, azonos 
átmérőjű és falvastagságú kémcsövek stb.) a feladat hibátlan megoldása a vizsgá
la ti személyeknek nem okoz különösebb nehézséget. Ezt bizonyítja a nem egészen 
0,9%-os hibaarány 1540 vizsgálati szám mellett. A gyakorlás a válogatási és rang- 
sorolási feladat csekély nehézségi foka m iatt elmaradhat. A bírálok számára az 
egyszeri gyakorlás módszertani szempontból általában elegendő. Hibás látószerv
vel rendelkező személyek — a tapasztalatok szerint -  a feladatot hosszabb gyakor
lás esetén is csak 6 — 7 hibával képesek megoldani. így az elsődleges kiválasztás e 
feladat alapján igen nagy biztonsággal elvégezhető.

Következtetések
Az „Érzékszervi bírálók ízlelő-, szagló- és látóképességének vizsgálata”  

szabvány kialakításával jelentős lépés történt az érzékszervi bírálatok tovább
fejlesztésének irányába. A szabvány hatálybalépése után elvileg csak azok a szemé
lyek végezhetnek érzékszervi bírálatot, akik bizonyították, hogy e szabvány elő
írásai szerint a bírálathoz alkalmas, hibátlan érzékszervvel rendelkeznek. Ezt a 
nagyszabású feladatot azonban csak hosszabb távon lehetséges megvalósítani,mert 
legalább 2000-3000 jelenleg tevékeny érzékszervi bíráló alapfokú kiképzéséről 
és az alkalmatlan személyek kiszűréséről kell gondoskodni. Ez az országos akció 
érinti az élelmiszeripar hatósági, iparági és üzemi minőségellenőrzés dolgozóit, 
akik érzékszervi bírálatokat végeznek. Célszerű, ha ilyen méretű vizsgálatok koor
dinálását és ellenőrzését központi szerv végzi. Az alkalmassági vizsgára azonos fel
tételek mellett lehetőleg egy központi helyen kerüljön sor, mert a szabvány esetleg 
helytelen alkalmazása, vagy más eltérő körülmények m iatt olyan személyeket is 
kiszűrhetnek, akik a szabványban rögzített követelményeknek egyébként megfelel
nének. Célszerű lenne egy alkalmassági tanúsítvány kiadásának elrendelése, vala
mint az érzékszervi bíráló bizottságok szervezeti felépítésének egységesítése, ill. 
szervezeti felújítása. Ennek érdekében a MÉM'Állategészségügyi és Élelmiszerhigié
niai Főosztályának és az MSZ Mezőgazdasági és Élelmiszeripari.Főosztályának 
közös intézkedése nagy előrelépést jelentene.

A szabvány alkalmazása már több helyen tanfolyam és gyakorlat formájában 
megkezdődött. A bírálók kiválasztását és alapfokú kiképzését a szabvány alapján 
további intézmények vették tervbe. Az MSZH illetékes szakbizottsága 1978-ra ter
vezi az érzékszervi bírálók továbbképzése speciális feladatainak szabványosítását, 
amelyek előkészítéséhez a jelenleg megkezdett szenzorikai kiképzés megfelelő ala
pokkal és eredményekkel járulhat hozzá.
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Az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságainak minősítési 
problémái

R A V A S Z  L Á S Z L Ó  é s M Ó R I T Z  P Á L N É *

M É M  Élelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló K özpon t, B u d a p e s t  

Érkezett: 1977. augusztus 2.

Közel 10 éve rendszeresen kutatjuk az élelmiszerek érzékszervi tulajdonsá
gainak objektív értékelési módszereit. Fontosnak tartjuk az alkalmazott módszerek 
objektivitásának, pontosságának és reprodukálhatóságának növelését. Jelenlegi 
érzékszervi minősítési rendszerünk ezt az igényt nem mindenben elégíti ki.

A korszerűbb minősítési eljárás megvalósítása érdekében a Magyar Szabvány- 
ügyi Hivatal patronálásával szakbizottság alakult, amely célul tűzte ki az érzék
szervi vizsgálatoknak, az élelmiszerek érzékszervi minősítési rendszerének fejlesz
tését. A szakbizottság a kapcsolatos irodalom széleskörű felhasználásával tudomá
nyos alapon foglalkozik:

— az érzékszervi bírálók kiválasztásának és továbbképzésének problemati
kájával,

— az érzékszervi vizsgálatok bírálati körülményeinek kialakításával,
— az érzékszervi vizsgálatok egységes terminológiájával,
— a fogyasztói értékítélet megismerését célzó preferencia vizsgálatok tudo

mányos megalapozásával és
— az egyes pontozásos bírálati eljárás kidolgozásával.
E kutatások eredményeit szabványban rögzítjük, hogy az egységes bírálati 

rendszer gyakorlati alkalmazását biztosítsuk.
E komplex feladatkeretében egyik súlyponti feladatnak az egységes pontozásos 

minősítő rendszert tartjuk, ezért e cikkben az e területen elért eredményeinkről és 
problémáinkról számolunk be.

Nagyon sok szakmai vitához és bizonytalansághoz vezetett, hogy hazánkban 
az országos illetve a szakmai szabványok előírásaiban az élelmiszerek érzékszervi 
tulajdonságainak pontrendszerei nem egységes elv szerint készültek. Általában 
100 pont a kiváló termékre adható maximális pontszám de vannak termékek, 
amelyeket ennél kevesebb pl. 20, 40 maximális számmal értékelnek. Egyik termék
nél az íz maximális pontszáma 30, míg egy másiknál 20. Ez a helyzet a legjobban 
begyakorolt bírálókat is megzavarta. Még egyes bírálók esetében is nehéz az egyes 
súlyarányok különbözőségeit érzékelni, nem beszélve arról, hogy több bíráld 
ugyanazon cikk esetében másképpen ítélheti meg a pontszámot. További problémát 
okoz, hogy míg nálunk általában a 100 pontos rendszer van érvényben, addig a nem
zetközi gyakorlat sok területen 20 pontos rendszer szerint értékel. Ez a kérdés 
főleg az export termékek esetében és a tudományos életben okoz problémát. Ezért 
a már említett szakbizottság, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
érdekelt főosztályaival együtt a 20 pontos rendszerre való áttérés lehetőségeit 
vizsgálja.

*  K ö zp on ti S ta tis z tik a i H iv a ta l, Budapest



E rendszer több iparág területén most van kísérletezés alatt, s azt kell eldön
tenünk, hogy a meglevő 100 pontos rendszert nagyobb nehézség nélkül át tudjuk-e 
alakítani 20 pontossá. Ezért több vizsgálat keretében összehasonlítottuk a 100 
pontos rendszert a 20 pontossal, s arra a megállapításra jutottunk, hogy terméke
ink többsége belefér a 20 pontosba. A 100 pontos rendszert kisebb revízióval át 
tudjuk 20 pontossá alakítani. A 100 pontos rendszer többlet osztályszáma az egyen
értékű osztályok összefoglalásával a 20 pontos szintig csökkenthető. A jelenlegi 20 
pontos rendszereknél a fél pontos beosztást, illetve a fél pontos beosztásnak meg
felelő osztályokat törölni kell és át kell azokat sorolni egy szomszédos osztályba. A 
fél pontos lépcső ugyanis csak a kis súllyal súlyozott jellemzőknél lép fel, ezért 
szerepe elhanyagolható.

A 100 pontos rendszerben értékelt termékek többségénél az osztályok meg
tartásával, az osztályokhoz rendelt pontszámokat kell csak átszámozni. Ez az 
átszámozás a 20 pontos rendszer pozitív skálájának megfelelően történhet, úgy 
hogy az illető osztályhoz rendelt pontszámot vagy a pontszámsáv maximális ér
tékét 5-el osztjuk. Az így nyert számhoz legközelebb eső egész számot vesszük a 
pontbírálat alapjául. Ennek során a követelményrovat, m int a legmagasabb pont
számú osztály belép a rendszerbe. Tekintve, hogy 5-nél kevesebb pontszám osztály 
a 100 pontos rendszerekben gyakorlatilag nem szerepel, az osztás nehézség nélkül 
végrehajtható.

A 100 pontos rendszer az egyes tulajdonságcsoportokat külön minősíti. Az 
összminőséget jellemző mérőszámot a részminősítések összegeként nyeri. Hiányos
sága e rendszernek, hogy az összbenyomást nem vizsgálja, az egyes tulajdonság
csoportokat kiemelve, mintegy önállóan a többi tulajdonságtól elválasztva 
bírálja.

A szabvány az egyes tulajdonságcsoportokat m int pl. szín, nagyság, alak, 
íz, illa t stb. külön-külön skálázza. A skála látszólag arányos skála, mivel a tulaj
donságcsoportokon belül az egyes tulajdonságokat, a hozzájuk rendelt hibapont
tal nemcsak megkülönbözteti, de rangsorolja is. Több azonos termék együttes bírá
lata esetén, de egy termék minősítésénél is a pontszám kialakításával sorrendet 
állapít meg. A sorrend megállapításában az intervallumok nagysága is összehason
lítható és emellett a skálának természetes nulla pontja is van. Az ilyen jelű osztá
lyozásnál a rendszer alig emelkedik a normális skála fölé. A jelenleg alkalmazott 
100 pontos és hibapont levonásos módszernél a leggyakoribb hibaforrás a vizsgált 
tulajdonságok, a minősítendő jellemzők irreális súlyozása. így pl. az egyes termék- 
csoportokra készített és minősítéshez használt értékbírálati táblázatok az íz tu 
lajdonságára 30 — 60 maximális pontszámot írnak elő. Ebből adódik, hogy az íz 
tulajdonságcsoporton belül megállapított osztályokra (tulajdonság jellemzőkre) 
a szabvány nagy pontkülönbség (intervallum) levonását teszi lehetőve. Pl. az ide
gen, de nem kellemetlen íznél 2 0 -4 0  hibapont is levonható. Ebből elkerülhetet
lenül az adódik, hogy két bíráló értékelésénél az összminőséget kifejező mérő
számban is nagy lehet a különbség. Az édesipari szabványok az íz tulajdonságára 
minimális pontszámot nem írnak elő, az elérendő érzékszervi összpontszám viszont 
többségében 80 pont. Ezért gyakori eset, hogy az egyik bíráló viszonylag jó össz- 
pontszámmal, pl. 90-nel minősíti a terméket, másik ugyanannak a tulajdonság
jellemzőnek a nagy intervallumból következően csak 75 ponttal, tehát szabványon 
kívülinek értékeli a vizsgált készítményt. Az irreális súlyozás lehetősége a 20 
pontos rendszerben jelentősen kisebb, mert a tulajdonság csoportokon belül az 
egyes osztálycsoportok száma és a hozzájuk tartozó pontintervallumok csökken
nek.

Több terméknél már részleteiben megvizsgáltuk, hogy az egyes érzékszervi 
tulajdonságok csoportjait hogyan lehet a tartalom rovása nélkül csökkenteni. Pl. 
a zselécukornál, a cukor és csokoládédrazsénál a 6-ról 5-re, a tömör táblás, az ap
ró csokoládé és üreges alakzatnál 6-ról 4-re stb.
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Ez annál is inkább lehetséges, mert az egyes értékbírálati táblázatok egy 
osztályba több tulajdonságot sorolnak és nem különböztetik meg, hogy az illető 
osztályra jellemző tulajdonságok (hibák) egyike lép-e csak fel, vagy több ilyen 
hiba is jelentkezik. Továbbá több azonos értékű osztályt is felsorolnak, hangsúlyoz
va azzal, hogy az azonos értékű osztályokban fellépő hibák összeadandók, tehát 
több hiba fellépése esetén a termék rosszabb minősítésű osztályba kerül. Kis- 
súiyú hibák esetén ez a rendszer kielégítő, azonban a nagyobb súlyú hibáknál fe
leslegesen növeli az osztályok számát.

A meglevő 20 pontos rendszerekben az egyes tulajdonságcsoportokon belül is 
sikerült csökkenteni az osztályok számát, s a kisebb összpontszámból adódóan 
szűkíteni a pontszámsávok szélességét. A tapasztalat azt mutatta, hogy a szélesebb 
sávnak nincsenek meg a kellően pontos bírálati módszerei. A szélesebb sávval nem
csak a tulajdonságot, de a tulajdonság bírálatának bizonytalanságát is súlyozzák. 
A 20 pontos értékbírálati táblázatok kidolgozásánál az a cél, hogy a kisebb súlyo- 
zású tulajdonság —csoportokat minél kevesebb osztályra bontsuk, hiszen ezeknél 
éppen a kisebb fontosság miatt nincs szükség aprólékosabb bírálatra és a fontosság 
növekedésével a tulajdonságcsoporthoz tartozó osztályok számát növelni.

Azokból a vizsgálatokból, amelyeket a kétféle pontozási módszer összeha
sonlítása céljából végeztünk, ebben a közleményben a cukordrazsé bírálatokat és 
azok néhány eredményét ismertetjük.

A fenti táblázatból világosan látható, hogy a kétféle értékelési rendszer lé
nyeges különbsége a kisebb pontszámon kívül még az, hogy a 100 pontos rend
szerben a hibapontok összege a maximális 100 pontból levonásra kerül, s az így 
kialakított összpontszám jellemzi a vizsgált termék érzékszervi tulajdonságait, 
viszont a 20 pontos rendszerben a tulajdonság-csoportokra adott pontszámok 
összege adja a vizsgált termék érzékszervi tulajdonságait kifejező értékszámot.

Az érzékszervi vizsgálat menete

1000 db 10 dkg-os tasakba csomagolt cukorzselé érzékszervi tulajdonságait 
bíráltattuk. Az értékelést kétszer végeztettük el, egyszer a 100 pontos rendszerrel, 
egyszer pedig az új 20 pontossal. Az első esetben a termék szabványosként elfo
gadható, ha összpontszáma eléri a 80 pontot, a másik esetben pedig a 16 pontot.

A bíráló bizottság kiválasztása

Először egy 5 tagú bíráló bizottság tagjait választottuk ki. Ahhoz hogy a k i
választott személyek alkalmasak-e a cukordrazsé érzékszervi tulajdonságainak 
elbírálására, különféle próbáknak vetettük őket alá.

— Megkérdeztük, hogy a bíráló személyek ismerik-e az érzékszervileg ellen- 
őrzendő cukordrazséféleségeket, a „Nebuló”  — a „Szamóca" -  „Tisza- 
kavics” drazsét stb.

— Ellenőriztük, hogy e személyeknek nincs-e előítéletük, ellenszenvük és 
érzékenységük a cukordrazséval szemben;

— Megvizsgáltuk, hogy a bíráló személyek mennyire ismerik a fogyasztók 
ízlését, pl. a szamóca drazsét édesen, vagy savanykásabban szeretik-e, 
milyen vastag legyen a cukorbevonat; a cukorburok és a korpusz íze mikor 
van összhangban stb.

— Ellenőriztük, hogy a bírálók a vonatkozó előírásokat vagyis jelen esetben 
a 100 pontos és a 20 pontos rendszereket ismerik-e?
Tudják-e azokat alkalmazni és véleményüket határozottan ki tudják-e 
fejezni?

— Az egyéni adottságokat a kiválasztási próba alapján rögzítettük.
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7. táblázat
C U KO RD R AZSÉK

Érzékszervi

Legmagasabb
pontszám

Köve te lm ény
M egá lla p íto tt

Levo
nandó
h iba-

Adandó
pont-

tu lajdonság
100

pontos
20

pontos

tu lajdonság pont
(100

pontos)

szám
(20

pontos)

A lak ,
nagyság

10 2 Egyenletes nagyságú, 
jellegzetes alakú (go
lyó, ová l, lencse, k ü 
lönböző figura  — 
szív, csizmácska stb. 
ép, deform áltságtó l 
mentes szemek. A  
rücskös drazsé a lakja  
betürem  léseket m u
ta t. A  vegyes drazsé a 
fa jtá ra  jellemző k ü 
lönböző a lakú szeme
ket ta rta lm az . Az 
a lak (a fantázia  elne
vezésű term ék k ivé te 
lével) az elnevezésre 
u ta ló  legyen (p l. a 
golyósdrazsé gömbö
lyű , a pasztilla  len
csealakú stb .)

A  követelm ényeket 
kielégítő

0 2

Kevés defo rm á lt sze
met ta rta lm az

1 — 5

Az a lak az elnevezésre 
nem uta ló

4 - 5

Sok egyenetlen nagy
ságú szemet ta r ta l
maz

6 - 8

0

Sok erősen defo rm á lt 
szemet ta rta lm az

8 -  10

Szín,
külső

30 6 Tetszetős, fényes fe- 
1 ü le tű , az ízesítésre

A  követelm ényeket 
kielégítő

0 6

u ta ló  színű. A  vegyes 
színezésű szemeket 
közel azonos arány-

H a lvány a tetszetőssé
get csökkentő szí
nezés

1 — 5

5
színezés nem lehet 
egyenetlen, csíkos, k i
véve a pe ttyeze tt s 
jellegéből eredő csí
kos fa jta . A  szemek 
fe lü le te  nem lehet

A  k ris tá lycu ko r bevo
nat közel egyötödén 
lepergett

3 - 6
ő

A fa jtá ra  nem jellemző 
színezés

4 - 8
4

varratos fo lto s , (p l. 
színezéstől vagy az 
egyenetlen bevonat
tó l eredő).
A  k ris tá lycu ko rra l 
pan írozo tt szemeken 
a k r is tá lycu ko r bevo-

Gyengén fényét vesz
te t t  szemek

6 -  12

T ú l erősen színezett 
szemek

8 -  12

Kissé varratos szemek 1 2 -  15
nat egyenletes le
gyen. Nem lehet fé
nyét vesztett, á tiz 
zadt, nem ta rta lm az 
h a t összeragadt sze
meket.

Kevés gyengén á tizzadt 
szem

1 3 -  16 3

Nem egyenletes paní
rozás

1 4 -  16

Gyengén fo ltos  szemek 1 6 -2 0 2

Erősen fo ltos — fényét 
vesztett, á tizzadt — 
szemek

2 1 -2 5 1

Nagym értékben lehu l
lo t t  panírozás

2 5 -3 0

Erősen va rratos szemek 2 5 -3 0 0

Csomókban összeragadt 
szemek

2 5 -3 0

(A  táb láza t fo ly ta tó d ik )



(A  táb láza t fo ly ta tása)

Érzékszervi

Legmagasabb
pontszám

K övete lm ény
M e gá lla p íto tt

Levo
nandó
h iba-

Adandó
pont-

tu lajdonság
100

pontos
20

pontos

tu lajdonság pont
100

pontos

szám
(20

pontos)

Á llag 20 4 A  c u k o r b e v o n a t  
könnyen átharapha-

A  követelm ényeket 
kielégítő

0 4

tó, a korpuszok á lla 
ga a fa jtá ra  jellemző. 
A  fondán legfeljebb 
fé lkem ény, nem grí-

Nehezen átharapható 
cukorbevonat

2 - 5 3

zes, szájban könnyen 
olvadó, a zselé ruga l
mas, könnyen á tha
rapható, a krémes 
korpuszok könnyen 
olvadók, a nugát és 
nugátos szájban kép-

Kissé grízes fondán, 
nem eléggé olvadé
kony krém , kissé rá 
gós zselé, kissé m or- 
zsalékos nugát

6 -  10

lékeny, nem morzsá- 
lódó, az olajmagjélék 
ropogósak, nem szí
vósak, a likörös k o r
puszok fo lyékonyak, 
nem beszáradtak, a 
hengerelt cukorka 
korpuszok könnyen 
átharaphatók, sima

Kevés fo lyékony tö lte 
léket tarta lm azó likő - 
rös korpusz, gyengén 
szívós ola jm ag, m or- 
zsalékos hengerelt 
tö lte lék, kissé ke
mény grillázs

9 -  15

2

érzetet ke ltők, a grjl- 
lázs á th a rap h a tó '

Grízes fondán, olvadé
kony krém , rágós 
zselé, morzsalékos 
nugát

1 0 -  15 1

A  je lleg tő l nagym ér
tékben eltérő, az é l
vezeti értéket erősen 
csökkentő korpusz 
á llag

1 6 -2 0 0

I l la t 10 2 Kellemes illa tú , tisz
ta . M inden idegen 
szagtól mentes.

A  követelm ényeket 
kielégítő

0 2

Gyenge, de tiszta  fe lis 
merhető i l la t

1 - 2

Gyenge, de nem kelle
metlen fényesítő
anyag szag

2 - 3
1

11 la tné lkü  1 i 3 - 5

Á l lo t t  i l la tú  (szagú) 6 - 8

Idegen, de nem ke lle 
m etlen szagú

6 - 8 0

Kellem etlen szagú 8 -  10

(A  tá b lá za t fo ly ta tó d ik )
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(A  táb láza t fo lyta tása)

É rzékszervi

Legmagasabb
pontszám

K öve te lm ény
M e gá llap íto tt

Levo
nandó
h ib a -

Adandó
pont
szám

(20
pontos)

tu la jdonság
100

pontos
20

pontos

tu la jdonság pont
(100

pontos)

íz 30 6 Kellemes, tiszta , f i 
nom. A  fényesítő-

A  követelm ényeket 
kielégítő

0 6

anyag íze nem érződ
het. A  cukorburkon 
a zamatosító anyag

Gyenge ízesítésű cukor
burok

1 - 2

íze kellemesen érződ
jék. A  korpusz íze f i 
nom. a fa jtá ra  és a za- 
matosítóanyagokra 
jellegzetes. A cukor
bu rok  és a korpusz

A  cukorbevonat tiszta  
édes ízű, de nem 
zamatos íto t t

1 - 2
5

Az ízesítés nem u ta l az 
elnevezésre

3 -  4
4íze összhangban le

gyen. Idegen, ke lle 
metlen íztő l mentes.

Gyengén jellegzetes 
korpusz íz

5 -  10

T ú l savanyú, tú l  aro- 
m ásíto tt korpusz

1 0 -  15 3

A  korpusz zamata je l
legné lkü li, íztelen

1 5 -2 0 2

A  zamatosítás nincs 
összhangban az a lak
ka l. a ttó l megtévesz
tően e ltér

2 0 -2 5 1

Idegen, de nem ke lle 
m etlen íz

2 5 -3 0
0

Kellem etlen íz 2 8 -3 0

A négy alapíz felismerését nátriumklorid, tejsav, koffein és szaharózoldatok 
növekvő töménységű sorozatával döntöttük el. A próbáttevőkkel a vizsgálat cél
já t és módszerét közöltük, de nem mondtuk meg, hogy a négy ízanyagot milyen 
sorrendben ízlelik. A próba alapján döntöttük, hogy egy-egy személy mely érzék
szervi vizsgálatra (pl. ízre megfelelő, de színre nem) alkalmas, és melyek a küszöbér
tékei a négy alapízre vonatkozóan. A küszöbértékek kifejezik, hogy a bíráló a fenti 
oldatok mely töménységét tudja még észlelni. A küszöbértékek alapján az 5 bíráló 
ízfelismerő képességét egymáshoz rangsoroltuk. Ezután eldöntöttük, hogy a bírá
ló hány próba egymásutáni észlelésére alkalmas. Ezt a próbát többször, 8 — 10-szer 
egymásután megismételtük, s ezzel a jelöltek reprodukáló képességéről meggyőző
dünk. (MSZ 7304 szerint) E próba alapján mindegyik bírálónál azt is meghatároz
tuk, hogy egymásután hány vizsgálat elvégzésére alkalmas?

A vizsgálatra szánt minták kiválasztása

1000 db 10 kg-os zacskóba csomagolt cukordrazséból vettünk mintát. 2 x25  
minta alapján formáltuk meg ítéletünket. A mintákat az egész tételből véletlen
szerűen választottuk ki. Alkalmaztuk a vonatkozó magyar szabvány (próbavétel 
tömegcikkek minősítéséhez) irányelveit. A fenti szabványban közölt véletlen szá
mok táblázata alapján először a 100- 100 csomagot tartalmazó kartondobozokból 
vettünk mintát, majd azokból szúrópróbaszerűen, teljesen elfogulatlanul kiválasz
tottuk az egyes zacskókat.
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A vizsgálat előkészítése

A bírálók reggelizési idejét egységesen meghatároztuk, reggel ‘/29 és 9 óra kö
zött. A vizsgálatot 10 és 12 óra között végeztük. A dohányzást megengedtük.

A bírálók részére biztosítottuk a jól megvilágított, szellőztetett helyiséget, 
ahol a bírálók egymástól elkülönítve bírálhattak.

Meghatároztuk a bírálók részére az érzékszervi vizsgálat sorrendjét. Először 
szemrevételezniük, majd szint, állagot, illa tot és végül az ízt kellett meghatá
rozniuk.

A vizsgálati eredmények értékelése

Az érzékszervi vizsgálatok elvégzése után, tulajdonságcsoportonként ktilön- 
kiilön értékeltük az eredményeket, s csak a vizsgálat legvégén alakítottuk ki az 
összpontszámot. Jelen esetben azt jelenti, hogy 2-szer 25 mintánk volt (a kétféle 
pontrendszer m iatt) és 5 bírálónk.

Mivel minden hibát minden bíráló pontozott, ezért tulajdonságcsoporton
ként 2x125 = 250 értékünk volt. Öt tulajdonságcsoportot vizsgáltunk, s így az 
érzékszervi vizsgálat elvégzése után 2x625 = 1250 pont érték alapján alakítottuk 
ki a termékre vonatkozó bírálatunkat.

Miután valamennyi jellemző-érték átlagát kiszámítottuk, összehasonlítottuk 
a 100 és 20 pontos rendszerrel nyert eredményeket. Az összehasonlítási lehetőségek 
közül a bírálati átlagok következetességét, az egyéni bírálatok szórását és az íté
letek (szabványos-nem szabványos) azonosságát vizsgáltuk.

A bírálati átlagok következetességét úgy vizsgáltuk, hogy megnéztük van-e 
különbség, illetve milyen nagy az eltérés a minták átlagértéke és az egész tételát
lagértéke között? Vagyis a minták alapján nyert információnk mennyire repre
zentálja az egész tételt, jelen esetben az 1000 db 10 dkg-os zacskókba csomagolt 
cukordrazsé minőségét. A minta és az alapsokaság középértéke közötti különbsé
get a t-próba alapján döntöttük el. Táblázatban megnéztük, hogy 5%-os szignifi- 
kancia határ mellett, 25 mintánál mennyi a / értéke (t =  2,06). Ez után az egyes 
tulajdonságcsoportoknál t értékét a következő összefüggés alapján kiszámítot
tuk:

s

Í n

ahol

у az alapsokaság középértéke 
x a minta középértéke 
s a minta szórása 
n a minta nagysága

Ha t értéke az elméleti t értékénél (jelen esetben 2,06) kisebb, akkor az egész 
tételt jól jellemzi a minta átlag értéke.

Az alábbi tábla a kétféle pontozási módszerrel tulajdonságcsoportonként ka
pott átlagokat, szórásokat és t értékeket tartalmazza:
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2. táblázat

A  cukordrazsé érzékszervi vizsgálatánál kapott pontszámokból szám ított eredmények

Érzékszervi
tu lajdonságok

Á tlagérték R ela tív  szórás % t próba értéke

100 20 100 20 100 20

pontosnál pontosnál pontosnál

A lak , nagyság ........................ 7,0 1,1 20 10 0,68 0,41
Szín, külső ............................... 27,2 4,8 6 5 2,15 1,10
Á t la g .......................................... 17,3 3,2 15 10 0,82 0,36
I l la t  ............................................ 8,6 1,4 i6 18 0,39 0,15
íz .............................................. 27,6 4,6 9 14 1,2 0,45

Összes p o n t ............................... 87,7 14,7 17 16 3,7 1,47

A táblázatból kiolvasható, hogy csak egy esetben van szignifikáns különbség 
a minta átlag és az egész sokaság átlaga között, s ez a 100 pontos bírálat alapján 
kapott szín, külső tulajdonság pontszáma. A 20 pontos bírálatnál ez a tulajdonság 
is következetesen bírálhatónak bizonyult és a minta minden tulajdonságcsoport
ban valamivel közelebb á llt a tételhez, mint a 100 pontos bírálat eredményei 
szerint.

A relatív szórások alig térnek el a két módszerben. Az alak esetében a 20 pon
tos, íz esetében a 100 pontos kisebb szórású.

A két módszer összehasonlítása nagyon érdekes eredményt ad, ami tendenciakép
pen is felfogható, mert a hasonlóképpen végzett egyéb termékek értékelése is ugyan
ezt mutatja, éspedig, hogy az új pontrendszer szerint szigorúbb a minősítés. A régi 
pontszám szerint, bár az előírás 100, de 80 ponttal még szabványos minőségű a 
termék, az új szerint a 20 pont az előírás és 16-tal még megfelelő. A cukordrazsé 
átlagos pontszáma az első esetben 87,7 pont, tehát megfelelő, de a második esetben 
csak 14,7 pont, ami azt jelenti, hogy a termék nem szabványos minőségű.

Ez az eredmény vagy annak a következménye, hogy a 20 pontos rendszer tu
lajdonságsorolása valamivel szigorúbb, és szövegét némi módosítással kell a 100 
pontos rendszerével összhangba hozni, vagy azt sugallja, hogy a kevesebb lehető
ség fegyelmezettebb bírálatot jelent, és a fegyelmezettebb bírálat során a bírálók 
szigorúbban bírálnak. Ennek további vizsgálata folyamatban van. Köszönetét 
mondunk a Magyar Édesipar Minőségellenőrző Osztálya, valamint a Szerencsi 
Csokoládégyár Meo laboratóriuma munkatársainak, hogy mérési adataikat rendel
kezésünkre bocsátották.
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A vékonyrétegkromatográfia mint határérték módszer 
a peszticidanalitikában*

F O D O R N É  C S O R B A  K A T A L I N ,  M Á R T O N  A T T I L A  F E R E N C ,  
K Ő M I V E S  T A M Á S  és D U T K A  F E R E N C

M T A  K özpon ti K ém ia i K u ta tó  In tézet, Budapest 
Érkezett: 7 977. szeptember 7.

Egyes peszticid típusok (klórozott szénhidrogének) hatás-tartalmának (per- 
zisztenciájának), illetve az ebből eredő bizonyított, vagy gyanított egészségre ká
ros hatásának felismerése óta az új hatóanyagokkal szemben támasztott egyik alap
vető követelmény, hogy az élő szövetekben, illetve a környezetben ne halmozódja
nak fel. Az organofoszfátok e követelménynek teljes mértékben megfelelnek (per- 
zisztenciájuk csupán a kívánt biológiai hatás kifejtéséhez szükséges mértékű), de 
hátrányos tulajdonságuk erős toxicitásuk. Az akkumulációs és toxikológiai sa
játságuk m iatt mindkét hatóanyag esetében szükség van — költségigényre való 
tekintet nélkül — olyan analitikai módszerekre, amelyekkel maradványaik bioló
giai mintákban a lehető legkisebb szinten (nanogramm, pikogramm mennyiség
ben) határozhatók meg.

Az ilyen, elsősorban kutatási-fejlesztési célokat szolgáló követelményrend
szerrel szemben más kategóriát képvisel a hatóságilag előirt szermaradékszint 
ellenőrzése élelmiszerekben. Erre a célra olyan egyszerű módszerekre van szükség, 
amelyekkel gyorsan és megbízhatóan megállapítható, hogy a szermaradék mennyi
sége az engedélyezett szint alatt, vagy felett van. A módszernek természetesen 
a vizsgálandó peszticidre nézve specifikusnak, a határérték jól reprodukálható ész
leléséhez pedig elég érzékenynek kell lennie.

A vékonyrétegkromatográfia (vrk) kis költségigénye, gyors kivitelezhetősége 
és az eredmények megbízhatósága következtében elvi lehetőséget nyújt peszticid- 
maradványok azonosítására és (fél) kvantitatív meghatározására. A gyakorlatban 
határérték ellenőrzéshez rutinszerűen alkalmazható vrk módszer kiválasztása a 
szakirodalomban ismertetett eljárások kritika i értékelését, kísérleti ellenőrzését és 
a kívánt célnak megfelelő továbbfejlesztését igényli.

Az organoklór és orgonofoszfát szermaradványok meghatározására általában 
szilikagél (1.2) ill. alumíniumoxid (3) használatos adszorbensként. Ritkábban al
kalmazott hordozók a Kieselgur (4) és a foszforsavészterek esetében a mikrokris-t 
tályos cellulóz (5). A klórozott szénhidrogének kromatografálásához előnyösebbek 
az alumíniumoxid lapok (6. 7), melyekkel jobb elválasztás és alacsonyabb kimuta
tási határ érhető el. A módszerek érzékenysége jelentősen megnövelhető a lapok 
ezüstnitrátos impregnálása útján (7).

* A M ÉM  Állategészségügyi és É lelm iszerhig iéniai Főosztálya és a M TA  K özpon ti K ém ia i 
K u ta tó in téze te  á lta l 1977. március 16— 17-én rendezett tudom ányos szimpóziumán e lhangzott 
előadás felhasználásával (Szerk.)
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A kromatogramok kifejlesztésére számos eluenst és eluens-rendszert vizsgál
tak. A gyengén poláris DDT analógok elválasztására 26 oldószer-rendszert közöl
tek (8) 1977-ben, melyek főkomponensként n-hexánt, ciklohexánt, ill. petrolétert 
tartalmaztak. A legjobb elválasztást ciklohexán-paraffinolaj (4:1) eleggyel érték 
el. A DDT származékok vrk-jában a legnagyobb problémát a poliklórozott bife- 
nilek (PCB) zavaró hatása jelenti. Az USA hivatalos (FDA) (9) módszere szerint a 
PCB-k nem választhatók el a DDE-től. Mulhern és munkatársai (10) viszont egy 
oxidációs lépés közbeiktatásával megoldották a vegyületek elválasztását. Ennél 
egyszerűbb a De Vos (4) által javasolt és Ismail (7) szerint javíto tt fordított fázisú 
kromatográfia. A paraffinolajjal impregnált, ezüstnitrátot tartalmazó alumínium- 
oxid adszorbens igen jó elválasztást biztosít PCB-kre és DDT analógokra.

A foszforsavészterek elválasztásában is alkalmazható a megoszlásos kroma
tográfia, pl. az AOAC eljárása (11) dimetilformamiddal impregnált aluminium- 
oxid hordozót és metil-ciklohexánnal történő eluciót ír elő. A módszer felbontó- 
képessége nem túl jó, mert a ronnel, etion, karbofenotion csoport, valamint a 
diazinon, metil-paration, malation csoport tagjai nem válnak el egymástól. Ad- 
szorpciós kromatográfia és kétdimenziós futtatás alkalmazásával, valamint az 
első eluciót követő oxidációval a megváltozott polaritású vegyületek elválasztása 
lehetővé válik (12).

A kromatogramok előhívására (13) színképző és floureszcenciát vagy fosz- 
foreszcenciát kiváltó reagensek használatosak, amelyeknek a megengedett marad
ványszintnél két nagyságrenddel érzékenyebb észlelést kell biztosítaniuk.

Klórozott szénhidrogének meghatározására igen érzékeny a 2-fenoxi-etanol — 
ezüstnitrát reagens rendszer (11), amellyel a vegyületek 0,005 — 0,1 ^g szinten rep
rodukál hatóan kimutathatók; az érzékenység a hordozó savas mosásával és 
ezüstnitrátos impregnálásával tovább fokozható. Az organoklór és organofoszfát 
szermaradékok a 2 —dianizidin és 4 —(4 —nitrobenzil) piridin (NBP) előhívórend
szerrel 0,05 /íg határkoncentrációig ugyanazon a lapon meghatározhatók (14).

A foszforsavészterek analízisére szolgáló módszereket 1975-ig Burchfield és 
Storrs (15) tekintették át, más szerzők (16) néhány előhívórendszer érzékenységére 
1977-ben közöltek adatokat. A legáltalánosabban használt színképző az NBP, 
valamint az AOAC eljárásban (11) előírt tetrabróm-fenolftalein-etilészter:ezüst- 
nitrát:citromsav előhívórendszer, amellyel 0,1—0,5 /ug pontossággal határoz
hatók meg a foszfortartalmú inszekticidek. Az érzékenységet nagymértékben meg
növelte az egyre elterjedtebben használt enzim-bénításon alapuló technika (15), 
ennek alkalmazásával 0,001 /ig-nyi szermaradék is reprodukálhatóan kimutatható. 
A módszer hátránya, hogy különböző organofoszfát peszticidekre nem egyfor
mán érzékeny, egyes vegyületek (malation) csak 20 /ag szinten jelennek meg (7). 1

Az előhívott foltok kiértékelése történhet vizuálisan, ismert mennyiségű 
standarddal való összehasonlítás útján, amellyel félkvantitatív eredményt érhe
tünk el. A vrk kétféle módon tehető kvantitativvá (13): az egyik a kifejlesztett 
kromatogramról a foltok eltávolítása, majd az adszorbensről való leoldása és a 
kapott oldat műszeres analitikai (UV, IR, gázkromatográfiás, tömegspektromet- 
riás) vizsgálata útján, a másik mód a lemezen történő ,,in situ” denzitometriás k i
értékelés a folttól származó fluoreszcencia vagy diffúz reflexió mérése alapján. A 
denzitometriás eljárás pontosabb és érzékenyebb, m int a fo lt eluciója utáni mű
szeres vizsgálat, azonban az ,,in situ” méréshez szükséges műszerek rendkívül kö lt
ségigényesek. Néhány berendezést, azok érzékenységét és árát az 1. táblázatban 
foglaltuk össze.

A táblázat adataiból látható, hogy a vrk módszer érzékenysége denzitométe- 
res kiértékelés útján növelhető, de a készülékek beruházási költsége a gázkromatog
ráfiás berendezésekével azonos nagyságrendű.
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7. táblázat

Vékonyrétegkrom atográfiás kiértéke lő berendezések

G yártó  cég. típus
Érzékeny

ség
Á r
(S)

CA/VMG-T-Scanner ....................................................................................... 2 130
C A M A G -Z-Scanner ....................................................................................... 2 380
O PTO N  Spektro fluorim éter ........................................................................ 12 500

+  fe lté t fluoreszcencia m érésekhez......................................................... 1 700

IN T E R S M A T  Iatroscan T H -  1 0 ............................................................. 1 /' g 7 771

H E L E N A  L A B O R A T O R IE S
1202, Autoscanner
F lu r— VIS  +  in te g rá to r ............................................................................... 1 — 50 ng 3 850

F A R R  A N D  V IS  -  U V  I I

manuális s p e k tro flu o r im é te r.................................................................... 2 ng 8 500

Z E IS S  F luorim éter ....................................................................................... 10 ßg 1 779

KO N T  ES D e n z ito m é te r............................................................................... 150 ng 2 475
+  alapvonal k o r re k to r ............................................................................... 3 325
+  in teg rá to r ................................................................................................ 5 280
+  in teg rá to r +  n y o m ta tó ........................................................................ 7 075
fe lté t lá tha tó  reflexiós m éréshez............................................................. 150 ng 264
és fluoreszcencia méréshez ...................................................................... 1 — 50 ng

Kísérleti rész

f . Szervesklór inszekticidek fordított fázisú
kromatográfiája (7)

Reagensek:
0,2%-os salétromsav oldat,
1%-os ezüstnitrát oldat, 
alumíniumoxid G (Typ E) (MERCK), 
paraffinolaj 8%-os petroléteres oldata

Oldószerek: acetonitril, aceton, metanol (REANAL) 
petroléter (CARLO ERBA)
Snyder kolonnán tisztítva

Standardok: p,p’ -D D T , 
p,p’ -  DDE, 
p,p’ -  DDD,
Aroklór 1260,
Aroklór 1254

A vékonyréteg vastagsága: 200 ц
Előhívás: UV lámpával 20 percig
Vizsgált anyag: AOAC módszer (11) szerint készült étkezési zsír extraktuma

1 7 3



Impregnált lapok készítése
30 g Aluminiumoxid G adszorbenst 60 cm3 0,2%-os salétromsavval 15 percig 

rázatjuk, és 3 percig 1500 ford./perc sebességgel centrifugáljuk, majd 3x60  cm3 
vízzel erősen rázatjuk és minden rázatás után centrifugáljuk. Az így előkészített 
hordozót 10 cm3 1%-os vizes ezüstnitrát oldattal elkeverjük 200 p vastagságban 
üveglapra visszük fel és 30 percig 80°C-on aktiváljuk. A lapokat paraffinolaj petrol- 
éteres oldatával egyenletesen bepermetezzük. A levegőn szárított lapok 3 — 4 hé
tig eltarthatok.

I I .  Foszforsavészterek meghatározása

Reagensek: 4 — ( 4 - nitrobenzil/piridin (NBP)
2%-os acetonos oldata és 
tetraetilén -  pentamin 
10%-os acetonos oldata (18) 
2,6-dibróm-n-klór-benzokinon-imin 
0,1%-os n-hexános oldata (19) 
palládium-klorid
0,25%-os 0 ,ln  sósavas oldata (16)

Oldószerek: etanol, aceton, n-hexán, benzol (REANAL)

Standardok: dimetoát
metil-paration
fention

Hordozók: Kieselgel GF254 (MERCK)
előregyártott lapok: 20x20 cm DC Alufolien 

Kieselgel 60 (MERCK)
A vékonyréteg vastagsága mindkét hordozó esetén: 200 p 
Futtatószerek: acetombenzol (3:1) 

benzol

Vizsgált anyag: fűszerpaprika acetonitriles extraktuma (20).
Mindkét laptípusnál a dimetoátot aceton-benzol rendszerrel, a metil-parationt és 
fentiont benzollal eluáltuk, így a koextraktumok okozta interferenciát kiküszö- 
szöböltük.

Mind a klórozott szénhidrogének mind a foszforsavészterek meghatározására 
szolgáló eljárások vizsgálatánál a kroinatogramokat ismert mennyiségű standard
dal történő összehasonlítás alapján vizuálisan értékeltük ki. A kimutatás érzékeny
ségét nem befolyásolta az a körülmény, hogy a meghatározás biológiai mintából 
(étkezési zsír, fűszerpaprika extraktum) jól megválasztott előtisztítás után tör
tént.

Az eredmények értékelése

Klórozott szénhidrogének meghatározása

A Magyarországon már használatos, az ÉH ESZ és MÉVI hálózatban alkalma
zott eljárást (21) (a), valamint a nemzetközi viszonylatban ismert kétdimenziós 
futtatást (22) (b) és a fordított fázisú kromatográfiás módszert (7) (c) hasonlítot
tuk össze klórozott szénhidrogén szermaradványok meghatározására zsírmintá
ban. A felhasznált hordozókat, futtató- és előhívószereket, továbbá az irodalomban 
közölt és vizsgálataink során talált érzékenységet a 2. táblázatban foglaltuk össze.
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7. ábra

F o rd íto tt fázisú v rk  e züs tn itrá tta l im 
pregná lt a lum ín ium ox id  lapon 
1 .1  /íg A ro c lo r 1254
2. 1 /íg A ro c lo r 1260
3. 0,05 /is koncentrációban

p ,p ’ — D D E
o , p ’ — D D T  
p ’p ’ — D D T

p, p ’ — D D D
az emelkedő R f értékek sorrendjében

4. 1 /ig A ro c lo r 1254 
1 /ig A ro c lo r 1260
0,05 /ig koncentrációban

p ,p ’ — D D E
o, p ’ -  D D T
p , p ’ — D D T  
p ,p -  D D D

Állati eredetű élelmiszerek klórozott szénhidrogéntartalmának ellenőrzésére 
és félkvantitatív meghatározására a 2. táblázat c) módszerét találtuk legmegfele
lőbbnek. Ez az eljárás teszi lehetővé a PCB-k elválasztását a klórozott szénhidro
génektől (1. ábra), további előnye nagy érzékenysége és jó reprodukálhatósága.

Foszforsavészterek meghatározása
Az alkalmazott előhívó reagenseket és a vizuális kiértékelés mellett elérhető 

határérzékenységet a 3. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat

Vékonyrétegkrom atográfiás eljárások paraméterei

Érzékenység /ug

Réteg F u tta tó E lőhívó irod a l
mi ta lá lt

a) A m m ónium oxid  G n-hexán ezüstn itrát,
am m ónium hidrox id ,
2-fenoxietano! 0,05 0,1

b) A lum ín ium oxid /. dimenzióban 
n-hexánnal háromszor 
2. dimenzióban 
n-hexán:éter:ecetsav 
(90:10:1) elegyével 

kétszer

d ifen ilam in
c inkk lo rid
ezüstn itrá t

1,0

c) A lum ín ium ox id  G acetonitrikaceton: 
m etanokvíz 
(40:18:40 2) 
p a ra fino la jia l te lítve

uv 0,05 0.05
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3 táblázat

Foszforsavészter-kim utatási módszerek határérzékenysége (//g)

Hordozó E lőhívó
M e til-

paration D im etoá t Fention

Kieselgel U V 1 50 2

Kieselgel 4 -(n itro b e nz il)-p ir id in 1 2 1

Kieselgel P a llád ium -k lo rid 0,5 0,5 nem. vizsg.

Kieselgel N -k lór-2 ,6-dibróm -benzo-
kinon-im in 9,25 0,25 0,25

Kiesegel 60 
(M E R C K )

N -k ló r-2 ,6 -d ib róm -
-benzokinon-im in 0,1 0,1 0 1

Vizsgálataink eredménye alapján a 2,6-dibróm-N-klór-benzokinon-imin a 
kéntartalmú foszforsavészterek félkvantitatív meghatározására kiválóan alkal
mas. Az NBP hasonló érzékenységű és az organofoszfátok nagyobb csoportjának 
kimutatására használható, hátránya gyengébb színállandósága. Az előregyártott 
lapok alkalmazása a módszerek reprodukálhatóságát lényegesen megnövelte, az 
N-klór-2,6-dibróm-benzokinon-imin esetében a kimutatás érzékenységét fokozta.
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ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОРАФИЯ К А К  ПРЕДЕЛНЫ Й МЕТОД 
В АНАЛИТИКЕ ПЕСТИЦИДОВ

К. Фодор- Чорба; А. Маржой Ф.; Т. Кемювеш и ф. Дужка

Авторы с учетом в настоящее время в процессе тонкослойной хроматог
рафии хлорированных углеводородов и эфиров фосфорной кислоты применя
емой техники элюирования, хромогенных реагентов, чуствительность методов 
и репродуцируемость определений, оценивают широко применяемые аналит
ические методы качественной оценки пишевых продуктов растительного и 
животного происхождения. Установили, что для применения тонкослойной 
хроматографии в качестве предельного метода, в случае остатков органох
лорных пестицидов для определения производных тиофосфорной кислоты на 
плитках пропитанных нитратом серебра наводкой обратной фазы, самым 
подходящим считают применение N-xnop-2,6 дибром-бензохинон-имин, а для 
определения эфиров фосфорной кислоты 4-(4-нитробензил) пиридин.

DÜNNSCHICHTCHROMATOGRAPHIE ALS GRENZWERTMETHODE 
IN DER A N A LY TIK  VON PESTIZIDEN

K. Fodor-Csorba, A. F. Márton, T. Кож íves und F. Dutka

Unter Berücksichtigung der bei der Dünnschichtchromatographie der chlor
ierten Kohlenwasserstoffe und Phosphorsäureester neuerdings angewandten Arten 
der Elutionstechnik, aer chromogenen Reagenzien, der Empfindlichkeit der Met
hoden und der Reproduzierbarkeit der Bestimmungen werden die zur Qualifizie
rung der Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft verbreitet benützten 
analytische Verfahren bewertet. Es wurde dabei festgestellt, dass zur Anwendung 
der Dünnschichtchromatographie als Grenzwertmethode im Fall von chlororgani
schen Pestizidrückständen das Laufmethode m it verkehrten Phasen auf m it Sil
bernitrat imprägnierten Folien, bei der Bestimmung von Thiophosphorsäurederiva- 
ten das N — Chlor —2,6 —dibrombenzochinonimin, und im Fall von Phosphor
säureester im allgemeinen das 4 -(4 -N itrobenzy I) pyridin am meisten geeignet 
sind.

TH IN  LAYER CHROMATOGRAPHY AS L IM IT  VALUE METHOD 
IN THE ANALYSIS OF PESTOCIDES

K. Fodor-Csorba, A. F. Márton, T. Kömives and F. Dutka

The various analytical methods applied more and more widely for the evalua
tion of foods of plant and animal origin are evaluated, on taking into account the 
elution techniques, chromogene reagents, sensitivities of methods and reproduci
bilities of determinations recently applied in the thin layer chromatography of 
chlorinated hydrocarbons and phosphoric acid esters. I t  was found that on using 
thin layer chromatography as lim it value method in case of residues of organoch- 
lorine pesticides the running in a reversed phase on sheets impregnated with silver 
nitrate whereas for the determination of thiophosphoric acid derivatives the use 
of N-chIoro-2,5 —dibromobenzoquino- neimine and for that of phosphoric acid 
esters in general the use of 4 —(4 —nitrobenzyl) pyridine proved to be the most 
suitable.
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Organofoszfát peszticidm aradvány m eghatározása lio fiiezett a lm áb an *

K A T O N A  Á B R I S N É ,  K U L C S Á R  F E R E N C  és K Ő M Í V E S  T A M Á S * *  

M É M  Élelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló K özpon t, Budapest 
Érkezett: 1977. augusztus 1.

A mezőgazdaságban a termelés növelésének és a minőség javításának egyik 
legfontosabb tényezője a kártevők, a növényi betegségek és a gyomnövények elleni 
kémiai és biológiai védekezés. A FAO/WHO adatok szerint a fenti kártételek a. 
világ termelésében 34,9%-os (75 milliárd dollár) veszteséget jelentenek (1).

Az alkalmazott peszticidek hasznos hatásuk mellett rendeltetésszerű felhasz
nálásuk esetén is szennyezik a bioszférát (2, 3, 4, 5). Az emberi környezet szennye
ződése m iatt az utóbbi időben egyre szigorúbbá válnak a peszticidek felhasználását 
szabályozó rendelkezések (6, 7, 8).

Környezetszennyezési és részben rezisztencia problémák miatt a klórozott szén- 
hidrogének már elavultak, ill. fokozatosan időszerűtlenné válnak. Helyettesítésükre 
fokozatosan más szerves vegyületek kerülnek forgalomba, ezek közül legnagyobb 
mértékben az organofoszfát típusú növényvédőszerek (9). Sokoldalú felhasználható
ságuk, de hátrányos magas toxicitásuk, valamint a már jelenleg is felhasznált nagy 
mennyiség és ennek a jövőben várható további fokozódása m iatt szerves foszfor- 
savészterek meghatározására szolgáló jó analitikai módszerek kidolgozása egyre 
sürgetőbb feladat. A vizsgálandó élelmiszerminta a szermaradványt 0,001 -  1 rng/kg 
mennyiségben tartalmazza. Ebből a hígításból kell a keresett szennyező anyagot 
izolálni és meghatározni. Érthető, hogy ilyen körülmények között számos extrak- 
ciós, tisztítási, elválasztási és detektálási eljárást ismertettek az irodalomban.

Kísérleteinkben Magyarországon használatra engedélyezett és a mezőgazda
ságban elterjedten alkalmazott foszforsavészter rovarirtókat (fention, metil-para- 
tion és dimetoát) határoztuk meg növényi mintában.

A rutin élelmiszeranalitikában a jelenleg legkorszerűbbnek ta rto tt „AOAC 
multiresidue”  módszert (10) adaptáltuk oly módon, hogy mind egyszerű vékony 
rétegkromatográfiás (v.r.k.) mind érzékeny gázkromatográfiás (g.k.) módszer 
álljon rendelkezésre.

Vizsgálandó modellanyagként liofiiezett almát használtunk. A mintát keres
kedelemből vett alma pépesítésével, a pép homogenizálásával, majd liofilezéssel 
nyertük. Azért választottuk a liofiiezett gyümölcsöt, mert így a módszer kidol
gozása folyamán olyan minta á llt rendelkezésünkre, amely állandóan azonos mi
nőségű, homogén és eltartása nem okoz problémát. Egy analízishez 100 g nyers 
almahomogenizátumnak megfelelő mennyiségű liofiiezett almát használtunk.

Az almamintákat közvetlenül a vizsgálatok előtt szennyeztük az engedélye
zett határértéknek megfelelő mennyiségű (metil-paration 0,5 ppm, diometoát és

* A  M É M  Állategészségügyi és É lelm iszerh ig ién ia i Főosztálya és a M T A  K özpon ti Ké
m iai K u ta tó in téze te  á lta l 1977 március 16— 17-én rendezett tudom ányos szim pózium on elhang
z o tt előadás fe lhasználásával (szerk.).

* *  M T A  K özpon ti K ém ia i K u ta tó  In tézet, Budapest.
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1. ábra. Foszforsavészterre! szennyezett lio file ze tt alm a szerm aradéktarta lm ának vékonyréteg
krom atográ fiás meghatározása 
Oldószer rendszer benzokaceton (90:10)

1. va km in ta  25 ^1
2. standard keverék 25 /Л
3. szennyezett m in ta  I 25 /Л
4. szennyezett m in ta  I I  25 /Л
5. standard keverék 12,5 fi\
6. szennyezett m in ta  I 12,5 ẑl
7. szennyezett m inta I I  25 /ul
8. standard keverék 12,5 ц\
9. standard keverék 10 ц\

10. szennyezett m inta  I 12,5 /Л
11. szennyezett m in ta  I I  12,5 //I

S tandard keverék m etil-pa ra tion
fention
d im etoát

50 //g/cm3 
100 /íg/cm3 
100 /(g/cm3

fention 1 ppm) foszforsavészterrel. Erre a megoldásra a foszforsavészterek közis
mert bomlékonysága m iatt volt szükség.
Az analízis elvi menete a következő:

— a peszticid extrahálása a mintából;
— az extraktum oszlopkromatográfiás tisztítása;
— a peszticid mennyiségi meghatározása g. k. vagy v. r. k. módszerrel.

A mintából a peszticideket acetonnal extraháltuk, a reextrakcióhoz kloroformot 
és diklórmetánt használtunk. A vizsgálatok eredményei alapján a diklórmetán bi
zonyult jobbnak, mert a peszticideket jobban oldja, kevesebb koextraktumot tar
talmaz és forráspontja alacsonyabb, miáltal az oldószerbepárlást kíméletesebben 
lehet elvégezni (11, 12, 14, 15).



Az extraktum tisztítását oszlopkromatográfiával végeztük. Az irodalomban 
(12, 13, 14, 15, 16) javasolt nagyszámú szorbens közül a következőket próbál
tuk ki:

— szilikagél 60 (REANAL, 70 — 240 mesh)
— alumíniumoxid (neutral Brockmann 11)
— vízzel különböző mértékben dezaktivált Florisil 

(REANAL, 60-100 mesh)
— kombinált oszlop (F loris il-C elite  545).

A szilikagél oszlopról nyert eluátum koextraktumokban szegény, tehát az 
oszlop jó tisztító hatású, de erősen visszatartja a vizsgált peszticideket is.

Az alumíniumoxid és a Florisil oszlopok kb. azonos tisztaságú extraktumot 
szolgáltattak, az alumíniumxid azonban erősebben köti a peszticideket.

A Florisil-Celite keverék (15) a tiszta Florisil oszlopéval megegyező tisztaságú 
extraktumot szolgáltat, peszticid-visszatartó hatása pedig a dezaktivált Florisi- 
léval egyező.

Az extraktum tisztításához a dezaktivált Florisil szorbenst választottuk és a 
következőképpen készítettük elő: Florisilt 600 C°-on 24 órán át hevítettünk, 
exszikkátorban lehűlni hagytuk, majd 5, 10, 15 s% vízzel dezaktiváltuk. A leg
jobb eredményt az 5 s% vízzel dezaktivált Florisil adta.

Meghatároztuk az egy minta 2,5 cm belső átmérőjű oszlopban történő tisztí
tásához szükséges Florisil mennyiségét. Megállapítottuk, hogy 100 g nyers alma
pépnek megfelelő mennyiségű liofilezett alma extraktumának tisztításához 10 g 
5 s% vízzel dezaktivált Florisil szükséges, ami a fenti kromatografáló oszlopban 
5,5 cm magas szőrbe nsréteget képez. Az extraktum tisztításához a Florisil mellett 
vízmentes (izzított) nátriumszulfát és aktív szén is szükséges; előbbi a víz, utóbbi 
az extraktumban levő természetes színezőanyagok megkötésére szolgál.

A kromatografáló oszlopban a szorbenseket szárazon rétegezzük egymásra: 
legalsó réteg a megfelelő mennyiségű dezaktivált Florisil, majd 3 - 4  cm magas
ságban nátriumszulfát, legfelül 2 g aktív szén (Nuchar-Attaclay, VARIAN, PR 
grade).

Az eluáláshoz kloroformot és diklórmetánt próbáltunk ki (13, 16). Az extrak
tum készítésénél már részletezett szempontok m iatt a diklórmetán bizonyult 
jobbnak.

Eluátum frakciókat (100 cm3) szedve határoztuk meg a peszticidek kvanti
tatív elúciójához szükséges oldószer mennyiségét. Az első frakciókon a dimetiát 
40-45% -a, valamint a metil-paration és a fention teljes mennyisége eluálódik; 
a dimetoát teljes elúciójához — 2,0 cm3/perc csepegési sebesség mellett — további 
100 cm3 eluensre van szükség.

Az eluátumot Rotadesten, vízsugár vákuumban 1—2 cm3 térfogatra pároltuk 
be, majd az oldószermaradékot száraz nitrogénáramban eltávolítottuk és a száraz 
maradékot 1,0 cm3 acetonban vettük fel. Ez az oldat v.r.k. vizsgálatokhoz közvet
lenül alkalmas, g.k. vizsgálatokhoz százszoros hígítása szükséges.

Az így nyert, tisztított eluátum halványsárga színű, enyhén zavaros, amit 
valószínűleg az alma héjának és magházának oldódó viaszanyagai okoznak. A 
színeződés és a zavarosság nem jelent problémát a kromatográfiás kísérleteknél.

Az extrahálás és bepárlás, valamint az oszlopkromatografálás és eluátum- 
bepárlás során fellépő peszticidveszteséget g.k. módszerrel határoztuk meg (1. táb
lázat).
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7. táblázd t

Peszticidveszteség a lio fileze tt alm a vizsgálatánál

Foszforsavészter

Veszteség %

E xtrakc ióná l és 
bepárlásnál

O szlopkrom atográfiánál és az 
e luátum  bepárlásánál

M e til-p a ra t io n ..................................... 17,4 4,0
D im e to á t.............................................. 23,0 9,8
Fention ................................................ 12,7 8,5

A gázkromatografálás paraméterei:
Készülék: Packard Becker 409 
Kolonna: OV-101, 25 m üvegkapilláris 
Kolonna hőmérséklet: 160 °C 
Injektor hőmérséklet: 180°C 
Detektor hőmérséklet: 190 °C 
Detektor: foszforszenzitív termoionikus detektor 
Vivőgáz: nagytisztaságú nitrogén, 5 cnE/perc 
Splitter: 1/300
Érzékenység: 8 х 2 ,5 х Ю -,;! A 
Papírsebesség: 1 cm/perc 
írószerkezet teljes skálakitérése: 1 mV 
Bemérés: 1 1̂
A kiértékelést metidation belső standard alkalmazásával végeztük: a faktorok: 

kiszámításánál a csúcsmagasság arányokat vettük figyelembe. Az engedélyezett 
határértéknek megfelelő koncentrációtartományban a három foszforsavészter 
kalibrációs egyenes meredeksége alapján az egyes vegyületekre számított fak
torok:

Metil-paration 1,06 + 4,3%
Dimetoát 1,86 + 4,1%
Pention 1,92+2,4%

Foszforsavészterek vékonyrétegkromatográfiája
Vizsgálatainkhoz a következő szorbenseket használtuk: Kieselgel GF23 

(MERCK); Kieselgel G (REANAL); Kieselguhr G (MERCK) 60% — Kieselgel 
(REANAL) 40% kevert réteg.

A szerves foszforsavészterek elválasztására analitikai tisztaságú oldószereket 
használtunk, közülük, szilikagél és kevert réteg alkalmazásakor, a benzolt és a- 
diklórmetánt találtuk a legmegfelelőbbnek. A vizsgált rovarirtók polaritása sze
rint a futtatószer polaritását n-heptánnal csökkentettük, ill. acetonnal növeltük.

A foltok előhívása
1. A fluoreszcens anyagot tartalmazó adszorbens lemezt kifejlesztés és szá

rítás után UV lámpa alá helyezzük. A szerves foszfátészterek jelentős hányada k i
oltja az alaplemez hátterének fluoreszcenciáját, így a foltok barnás színben elő
tűnnek. A módszer gyors és könnyen kezelhető, de kevéssé érzékeny.

2. A kongóvörös előhívó alkalmazását lrudayasamy (18) ismertette. A foltok:
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téglavörös háttérben élénk kék színnel jelentkeznek. A módszer igen jól használ
ható, gyors és könnyen kivitelezhető. Előnye még az előhívott foltok és a háttér 
éles színkülönbségén kívül az, hogy a foltok fénytől védve napokig megmaradnak; 
hátránya, hogy a kénatom-mentes foszforsavészterek a reakciót nem adják.

3. Az orgonafoszfát peszticidek detektálására Watts (19) a 4-(4-nitrobenzil)- 
p iridint (NBP) használta. A reakcióhoz tetraetilén-pentamin szükséges. A légszáraz 
lemezt az NBP 2%-os acetonos oldatával permetezzük, majd az aceton elpárol
gása után 10—15 percig 110 °C-on tartjuk. Ezután tetraetilén-pentamin frissen 
készült 10%-os acetonos oldatával addig permetezzük, mig a színek maximálisan 
előjönnek.

4. Gyakran használnak jódgőzöket a foszfátészterek kimutatására. A rovar
irtó fo ltja i sárga szinnel jelentkeznek, de levegőn 5 percen belül eltűnnek. A reakció 
nem specifikus, a foszforsavészterek közül főleg a tiovegyületet adják.

A 2. táblázatban a színelőhívási eljárások érzékenységét foglaltuk össze a

2. táblázat

Színelőhívási e ljárások érzékenysége (//g)

F951
Szilikagél

Jódgőz
K eve rt réteg 

N B P
Kongóvörös N B P

M etil-pa ra tion  ......... 1 + 1 + 1 + K + ) 0,25
2 +  + 2 +  + 2 +  + 2 + 0 ,5+  +

D im etoát .................. 50 — 1 +
5 +  +

2 +  
5 +  +

1 +
2 +  +

0,25 
0 .5 +  +

F e n t io n ...................... 2 + 1 (+ ) 1 + K + ) 0,25
5 H—b 2 + 2 +  + 2 + 0 ,5 +  +

(+ 1  =  b izonyta lanu l látszik 
+  =  biztosan látszik 

+  +  =  erősen látszik

vizsgált három foszforsavészterre. Vizsgálatainkhoz Kieselgel -  Keselguhr keverék
réteget és4 —(4-nitrobenzil)-pjridines előhívást alkalmaztunk. Kifejlesztő oldószer
ként a metil-paration és a fention meghatározásához diklórmetánin-heptán 60:40 
(metil-paration Rf: 0,64; fention Rf: 0,74), dimetoát meghatározásához benzol: 
aceton 90:10 oldószerelegyet használtunk (Rf: 0,28).

Az első oldószerrendszerben az oszlopkromatográfiás szorbensen nem adszor- 
beálódott koextraktumok főként a kiindulási pont környékén helyezkednek el, így 
a szermaradvány meghatározását nem zavarják (1. ábra). A másik elegyben viszont 
ezek a koextraktumok az eluens fronttal együtt vándorolnak és a meghatározandó 
szermaradvány a lemez alsó felében marad (2. ábra).

A peszticidek mennyiségi meghatározását standardokból fe lv itt kalibrálósor 
segítségével a foltnagyság és színintenzitás vizuális összehasonlítása alapján vé
geztük.

A foszforvegyül etek visszanyerési adatait a 3. táblázat tartalmazza.
Vizsgálatokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy a szennyezett almaminták 

peszticidtartalma a tárolás idejétől és körülményeitől függően hogyan változik. 
Az extrakciót frissen szennyezett almamintából (I. minta), három napig szoba- 
hőmérsékleten tárolt mintából ( II. minta) és három napig szobahőmérsékleten, 
majd három napig +3 °C-on tárolt mintából ( I I I .  minta) végeztük. A foszforsav-
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2. ábra. Foszforsavészterrel szennyezett lio file ze tt alm a szerm aradéktarta lm ának vékonyréteg
krom atográfiás meghatározása
Oldószer rendszer d ik ló rm etán: n-heptán (3:2)

1. standard keverék
2. vakm in ta
3. szennyezett m inta  I
4. szennyezett m in ta  I I
5. standard keverék
6. szennyezett m in ta  I
7. szennyezett m in ta  I I .
8. standard keverék
9. standard keverék

10. szennyezett m in ta  I
11. szennyezett m in ta  I I

25 //1 
25 h I 
25 //1 
25 ul
12.5 ц \
12.5 /<1
12.5 /Л
12.5 M l  
10 /1
12.5 //I
12.5 fjt 1

S tandard keverék m e til-pa ra tion  50 //g/cm3 
fen tion  100 /ig/cm 3
d im etoá t 100 /<g/cm3

3. táblázat

Peszlicidvisszanyerés a lio fileze tt a lm a vizsgálatánál

Foszforsavészter
Visszanyerés % 

v .r.k . 1 g.k.

M e til-p a ra t io n ...................... 80 74,2
D im e to á t............................... 70 63,3
Fention ................................. 80 76,0
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észterek mennyiségét v.r.k. és g.k. módszerrel határoztuk meg. Eredményeinket a 
4. táblázatban foglaltuk össze.

Vizsgálataink szerint a mintát célszerű azonnal feldolgozni, jóllehet három 
napig alacsony hőmérsékleten való tárolás még nem okoz jelentős veszteséget.

Tárolás hatása a pesztic id tarta lom ra (% )
4. táblázat

M inta

v .r.k . g.k.

M e til-
paration D im etoát Fention

M e til-
paration D im etoát Fention

I ......................... 80 70 80 74,2 63,3 76,0
I I ......................... 62 60 70 68,6 51,0 71,8

I l l ......................... . 56 60 70 65,2 48,0 66,6
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ОРГАНОФОСФАТНЫХ ПЕСТИЦИДОВ В 
СУБЛИМАЦИОННО СУШ ЕННЫ Х Я БЛО КАХ

А. Китона, Ф. Кулчар и Т. Кемивеш

В растительных образцах авторы определяли в Венгрии разрешенных 
и в сельскомхозяйстве широко применяемых пестицидов эфира фосфорной 
кислоты (метил -  паратион, фентион и диметоат). В качестве исследуемого 
моделя применяли сублимационно сушенные яблока искуственно зараженные 
предельной величине соответствующим количеством эфира фосфорной кис
лоты. Анализ состоял из трех этапов: 1. экстрагирование пестицида, 2. Коло- 
нохроматографическая очистка экстракта, 3. гахохроматографическое опре
деление количества пестицидов (фосфорселективным термоионизационным 
детектором), а также и методом тонкослойной хроматографии. Определили 
количество и активность сорбента необходимого для очистки одного образца 
Исследовали потерю пестицидов в процессе подготовки образца и содержание 
пестицидов в загрязненных яблоках в зависимости от времени и у с л о в и й  
хранения.
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BESTIMMUNG VON PHOSPHORORGANISCHEN 
PESTIZIDRÜCKSTÄNDEN IM LYOPHILISIERTEN APFEL

Á. Katona, F. Kulcsár und T. Kömives

Mengen der in Ungarn zur Anwendung genehmigten und in der Landwirtschaft 
verbreitet verwendeten Phosphorsäureester-Pestizide (Methylparathion, Phention, 
Dimethoat) wurden in pfläznlichen Mustern bestimmt. Als zu untersuchende Mo
dellsubstanz wurde m it den der genehmigten Grenzwert entsprechenden Mengen 
von Phosphorsäureestern willkürlich verunreinigte Äpfel benützt. Die Analyse 
bestand aus drei Schritten: 1. Extraktion des Pestizids, 2. Reinigung des Extraktes 
durch Säulenchromatographie, und 3. quantitative Bestimmung des Pestizids 
mittels Gaschromatographie (m it einem phosphorselektiven Therinoionisations- 
detektor) und mittels Dünnschichtchromatographie. Die zur Reinigung eines Mus
ters benötigte Menge des gewählten Sorbens und seine A ktiv itä t wurden bestimmt. 
Es wurde auch der in den einzelnen Schritten des Vorbereitungsvorgangs des Mus
ters stattfindende Pestizidverlust und die Abhängigkeit des Pestizidgehaltes der 
verunreinigten Apfelmuster von der Länge der Lagerungszeit und von den Unstän
den der Lagerung untersucht.

DETERMINATION OF RESIDUES OF ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDES IN LYOPHILIZED APPLE

Á. Katona, F.. Kulcsár and T. Kömives

Phosphoric acid ester pesticides licensed for use in Hungary and applied widely 
in agriculture (such as methylparathion, phenthion and dimethoate) were determi
ned in plant samples.

Lyophilized apple contaminated artificially with amounts of phosphoric acid 
esters corresponding to the licensed lim it values served as model substances. The 
analysis sonsists of three steps: 1. extraction of the pesticide, 2. purification of the 
extract by column chromatography, and 3. quantitative determination of the pes
ticide by gas chromatography (using a phosphorus-selective thermoionization de
tector) and hy thin layer chromatography. The amount and activity of the selected 
sorbent required for the purification of a sample were determined. The pesticide 
loss occurring in the various steps of the sample preparation process and the depen
dence of the pesticide content of the contaminated apple samples on the length 
and conditions of storage were also investigated.
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Oldószer- és reagens-szennyezők zavaró hatása a klórozott 
szénhidrogénszer maradványok meghatározásánál*

D R A S K O V I C S  I M E L D A ,  M Á R T O N  A T T I L A  F E R E N C , * *  
K U L C S Á R  F E R E N C

M É M  Élelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló K özpont, Budapest 
Étkezett: 1977. augusztus 7.

A peszticidek egyre növekvő számban, mennyiségben és alkalmazási területen 
történő felhasználása szükségszerűen az előírt szermaradék határértékek csökken
téséhez vezet (1). Az élelmiszerek minőségével kapcsolatos követelmények fokozó
dása, valamint az egyes országokban már most rendkívül alacsonyan megállapí
to tt maradványszintek szükségessé teszik az élelmiszeripari készítmények vizs
gálati módszereinek tökéletesítését, a szermaradványok meghatározására szolgáló 
egyre érzékenyebb módszerek felkutatását.

Az érzékenyebb vizsgáló módszerek megnövelik az analitikai eljárások során 
használt oldószerekkel, vegyszerekkel szemben támasztott minőségi követelmé
nyeket. Minden oldószert, vegyszert, valójában bármely, az analízishez használt 
anyagot szisztematikusan ellenőrizni kell szennyezőkre nézve, amelyek az analitikai 
profilt zavarhatják. A szennyezés zavaró hatása a legkülönbözőbb detektálási mó
doknál érvényesülhet: az elektronbefogásos detektálási mód érzékeny lehet bár
mely, az injektált közegben jelenlevő elektronbefogó anyagra, akár peszticid ka
rakterű az, akár nem. Gyakran idegen anyagok olyan kromatográfiás csúcsokat 
adnak, melyek — még 2 — 3 különböző kolonnán is — pontosan megegyeznek bizo
nyos peszticidek retenciós karakterisztikájával.

A szermaradványszint meghatározási eljárást előkészítő műveletekben általá
ban szerepel, néha több alkalommal is, a bepárlás. Ennek során nemcsak a vizs
gálandó szermaradványra nézve töményedik az oldat, hanem az oldószerek és 
reagensek kevésbé illő szennyezéseire nézve is, mégpedig olyan mértékben, hogy g 
feldúsított idegen szennyezők elérhetik, vagy meghaladhatják az amúgy is csak ца 
vagy ng nagyságrendben jelenlevő szermaradványok mennyiségét.

Az újonnan kidolgozott szermaradvány vizsgálati eljárások általában előírják 
az oldószerek és reagensek előzetes tisztítását (desztilláció üvegkészülékben, az 
oszlopok előmosása) (2, 3). Nagy gondot kell fordítani az analízis során használt 
eszközök és segédeszközök (szűrőpapír, vatta, extraháló hüvelyek, üvegszűrők) 
tisztaságára is, különben számolnunk kell az ezekből származó szennyezők inter- 
feráló hatásával (4).

Jelen dolgozatban az AOAC módszer (2) alkalmazásához szükséges oldószerek 
és kromatográfiás oszloptöltetek fenti szempontok szerinti minőségi ellenőrzésének 
eredményeit írjuk le.

* A  M É M  Állategészségügyi és É lelm iszerh ig ién ia i Főosztálya és a M T A  K özpon ti Ké
m iai K u ta tó in téze te  á lta l 1977. március 16— 17-én rendezett tudom ányos szim pózium on elhang
z o tt előadás felhasználásiával Szerk.)

* *  M T A  K özpon ti Kém ia i K u ta tó  In tézet, Budapest
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Kísérleti rész

Anyagok
Oldószerek: Petroléter 4 0 -70  °C (CARLO ERBA)

n-Hexán a. t. (REANAL)
Dietiléter a. t. (REANAL)
Aceton a. t. (REANAL)
Metanol a. t. (REANAL)

Szorbensek: Florisil 6 0 -  100 inesh (VARIAN)
Elorisil 6 0 - 100 inesh (MERCK)
Florisil 6 0 -  100 mesh (REANAL)

Minták készítése
Minden ellenőrzött oldószerből 1000 cm3-t pároltunk be, ha lehetséges volt 

Kunderna — Danish készüléken, ha nem, úgy Rotadesten vagy tüskés kolonnával 
ellátott üvegkészüléken. A bepárlási maradékot felvettük, 1,00 cm3 tisztított n- 
hexánhan. Ebből az oldatból vittünk fel vékonyréteg-kromatográfiás lemezekre. 
Gázkromatogramokat az előbbi oldatból tisztított n-hexánnal készült tízszeres 
hígítású oldatból vettünk fel.

A felsorolt szorbensekből az AOAC módszer (2) szerint elkészítettük az oszlo
pokat és 200 cm3, 6% étert tartalmazó petroléterrel eluáltuk, amely eluens tisztí
to tt oldószerekből készült. A lecsepegő eluátumot összegyűjtöttük és Kunderna — 
Danish készüléken bepároltuk. A bepárlási maradékot felvettük 1,00 cm3 tisztított 
n-hexánban. Ebből az oldatból vittünk fel vékonyrétegkromatográfiás lemezekre. 
Gázkromatogramokat az előbbi oldatból tisztított п-hexánnal készült tízszeres 
hígítású oldatból vettünk fel. Reagens ,,vak-próba” : AOAC módszer (2) szerint 
készített üres minta a. lt. minőségű, tisztítatlan oldószerekkel és reagensekkel.

V ékonyrétegkromatográfia
I. módszer (2)

Lemez: semleges alumínium-oxid G (MERCK)
Rétegvastagság: 0,200 mm 
Lemez aktiválása: 30 perc, 80 °C 
Futtató: n-heptán 
Előhívás:
1. Spray: 0,100 g ezüstnitrátot oldjunk fel 1 cm3 vízben, adjunk hozzá 20 cm3 

2-fenoxi-etanolt, majd hígítsuk 200 cm3-re acetonnal és adjunk hozzá egy kis 
csepp hidrogénperoxidot.

2. Bepermetezés után exponálás kvarclámpával szűrő nélkül 20 perc.
II. módszer (5) (fordított fázisú futtatás)

Lemez: 0,25% ezüstnitrátot tartalmazó semleges alumínium-oxid G (MERCK) .. 
Rétegvastagság: 0,200 mm 
Lemez aktiválása: 30 perc, 80 °C
Impregnálás: 8% paraffinolajat tartalmazó tisztított petroléterrel 
Futtató: acetonitril: aceton: metanol: víz (40:18:40:2) paraffinolajjal telítve 
Előhívás: exponálás kvarclámpával szűrő nélkül 20 perc.

Gázkromatográf ia
Készülék: Varian Aerograph 2100 
Detektor: 3H-ECD, 250 mC, 90 V d.c.
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Kolonna: 2% NPGS/Gas Chrom Q 80—100 mesh 
2 mm I.D., 180 cm pyrex 

Kolonna hőmérséklet: 190 °C 
Detektor hőmérséklet: 200 °C 
Injektor hőmérséklet: 210 °C 
yivőgáz: nagytisztaságú nitrogén, 50 cm3/min.
Érzékenység: 2 x lO ~ 10 amps/mV 
Papírsebesség: 0,2 cm /min 
frószerkezet teljes skálakitérése: 1 mV

Az oldószerek bepárlási maradékai, az oszlopkromatográfiás szorbensekről 
nyert eluátumok, valamint a reagens ,,vak-próba” vékonyrétegkromatogramjai az 
1., 4. és 6. ábrákon; ugyanezen minták gázkromatogramjai pedig a 2., 3., 5. és 7. 
ábrákon láthatók.

A zavaró' interferenciákat y-HCH, p,p’-DDT és ,p,p’-DDE összehasonlító 
standard oldatok kromatografálásával vizsgáltuk. Ezek sorrendje növekvő Rf 
érték szerint az I. futtatóban: p-HCH, p,p’-DDT, p,p’-DDE; a II. futtatóban: 
p,p’-DDE, p,p’-DDT, p-HCH.

A gázkromatogramokon nyilak jelölik a y-HCH, p,p’-DDE és ,p,p’-DDT he- ■ 
lyét, a felsorolás szerint növekvő retenciós idővel.

7. ábra. Oldószerek bepárlási m aradékainak vékonyré tegkrom atogram ja i. 
F e lv ite l: 1. 0,25 / ig y -H C  H ‘ 0,05 //g D D T ;0 ,0 5  //g D D E

2. pe tro lé te r
3. n-hexán
4. d ie tilé te r
5. 0,25 / ig y -H C H ;0 ,0 5  /^gD D T .0 ,0 5  / tg D D E
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Az eredmények kiértékelése

Az alkalmazott oldószerek esetében a zavaró momentumok feltárására és k i
küszöbölésére vizsgáltuk a desztillációs maradék analitikai viselkedését. Vizsgá
lataink arra az eredményre vezettek, hogy az extrahálószerként széles körben alkal
mazott petroléter, ill. n-hexána. It. a szerves klórvegyületek maradványainak vé
konyréteg- ill. gázkromatográfiás meghatározására nem alkalmas előzetes tisztítás 
nélkül.

M int az 1. ábrán látható, az I. futtatószer alkalmazásánál a petroléter szeny- 
nyezői a DDE-vel és részben a DDT-vel interferálnak, míg fordított fázisú fu t
tatás esetén (II. futtatószer) interferenciát az említett két klórvegyülettel, de még 
a y-HCH-val sem mutatnak. A fordított fázisú futtatásban a poliklórozott bifenilek 
(PCB-k) Rf érték tartományában jelenik meg a szennyező anyagok foltja.

Az n-hexán bepárlási maradéka (1. ábra) mind az I., mind a l l .  futtatószer
ben mindhárom standard kiértékelését lehetetlenné teszi.

Az egyes a. lt. oldószerek bepárlási maradékai jelentős mértékű interferenciát 
okoznak a gázkromatográfiás meghatározásnál is (2. és 3. ábra). A szennyező anya
gok csúcsai átfogják a kromatogramnak azt a tartományát, ahol a vizsgált peszti- 
cidek is megjelennek, másrészt a kevésbé illékony, nagy retenciós idejű szennyező 
komponensek feleslegesen nyújtják az analízis idejét.

ábra. Oldószerek bepárlási m aradékainak 
gázkrom atogram ja i

3. ábra. Oldószerek bepárlási m aradékainak 
gázkrom atogram j ai
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4. ábra. F lo r is il tö lte te k  szennyezőinek vékonyré tegkrom atográ fiás meghatározása 
F e lv ite l: 1. 0,25 ug y -H C H ; 0,05 /;g D D T ; 0,05 ng D D E  

2. „M E R C K ”  gyártm ány 
T. „ V A R IA N ”  gyártm ány
4. „ R E A N A L ”  g yártm ány
5. 0,25 ;Ug y-H C H ; 0,05 /rg D D T : 0,05 ,«g D D E

Az alkalmazott oldószerek tisztaságával összemérhető, sőt néha jelentősebb 
kérdés az oszlopkromatográfiás célokra felhasznált töltetek tisztasága. Ezt nagyon 
jól példázza a különböző gyártmányú Florisil oszlopokról tisztított oldószerekkel 
nyert eluátumok vizsgálata. Mindkét típusú vékonyrétegkromatográfiás vizsgá
latnál (4. ábra) a VARIAN gyártmányú Florisil bizonyult a legjobb minőségűnek. 
MERCK készítmény esetén már tapasztalható interferencia, míg a REANAL 
gyártmányú — megfelelő előkészítés nélkül — gyakorlatilag alkalmazhatatlannak 
bizonyult.

Hasonló módon jelentős mértékű interferencia tapasztalható gázkromatog
ráfiás kiértékelés során is (5. ábra), azzal a különbséggel, hogy tiszta oldószer alkal
mazása esetén még a VARIAN Florisil peszticid-jellegű szennyezőanyagai is kimu
tathatók.

A reagens „vak-próba” kromatogramjai (6. és 7. ábra) alapján megállapítható, 
hogy az oldószerek és reagensek szennyezőinek zavaró hatása a gáz- és vékony
rétegkromatográfiás meghatározások eredményét teljesen megbízhatatlanná 
teszi.

Figyelembe véve az oldószerek és reagensek szermaradványmeghatározási 
eljárásban betöltött fontos szerepét, tisztításukra az alábbi eljárást ajánljuk:

1. Minden egyes oldószer esetében -  ha ez lehetséges — savas-lúgos mosás 
(vagy ennek megfelelő művelet), majd ezt követően nagy tányérszámú 
kolonnán frakcionált desztilláció;
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V A R I A N  R E A N A L  M E R C K
F L O R I S I L  F L OR IS I L F L O R I S I l

5. ábra. F lo ris il tö lte te k  szennyezőinek gázkrom atográfiás zavaró hatása y-H C H , D D E  és D D T  
meghatározásáná I

2. a tisztított oldószer gáz-ill. vékonyrétegkromatográfiás ellenőrzése az inter- 
feráló komponensekre nézve;

3. az előzetesen 600 C°-on 24 órán át izzított Florisil mosása kromatográfiásan 
tiszta eluenssel;

4. ha a Florisil szorbens csak kis mennyiségben tartalmaz zavaró kompo
nenseket, akkor poláros eluenssel történő előzetes tisztítás is elégséges.

Az analízishez használt anyagok szennyezéseiből származó interferencia jelen
ségekkel általában csak a klórozott szénhidrogének maradványainak meghatáro
zásánál kell számolni. A vékonyrétegkromatográfiában klórozott szénhidrogének 
kimutatására legérzékenyebb reagens az ezüstnitrát (6), amely sajnos nem eléggé 
szelektív. Számos más vegyület is sikeresen előhívható vele, így a vegyszerek szeny- 
nyezései is, különösen, ha azok a kimutatandó szermaradványnál nagyobb meny- 
nyiségben vannak jelen.

A klórozott szénhidrogének gázkromatográfiás vizsgálatában széles körben 
elterjedt elektronbefogásos detektor (ECD) a legérzékenyebb szelektív detektor. 
Szelektivitása azonban analitikai szempontból előnytelenül viszonylag széles spekt
rumú, amennyiben minden elektrofil komponensre kiterjed. Mivel a fajlagos je l
nagyság nemcsak az elektrofil molekularészek számával, hanem a molekulaszer-
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6. ábra. Reagens , .vakpróba”  vékonyré tegkrom atogram - 
ja i nem tis z t í to t t  a. t .  oldószerek alkalmazása 
esetén
F e lv ite l: 1. „reagens va k ”  m inta
2. 0,25 /jg v -H C H ; 0,05 /<g D D T ; 0,05 fig D D E

7. ábra. Reagens „v a k p ró b a ”  gáz- 
k rom atogram ja  nem tis z tí
to t t  a. t. oldószerek a lk a l
mazása esetén

kezettel is összefüggésben van, kedvezőtlen esetben a vizsgált peszticiddel együtt 
eluálódó, de esetleg kisebb mennyiségben jelenlevő szennyezők is azonos nagyságú 
jelet eredményezhetnek. A foszforsavészter maradványok elemzésére használt 
lángfotométer, ill. alkáli lángionizációs detektoroknál ilyen probléma nem jelent
kezik, mert ezek nagyon szelektívek a vizsgált heteroatomra és kisebb érzékeny- 
ségűek, mint az ECD. Ha azonban egyes foszforsavészterek meghatározására 
elektronbefogásos detektort kívánunk alkalmazni, akkor a fent említett okok miatt 
az analízishez használt anyagokkal szemben ugyanilyen szigorú minőségi követel
ményeket kell támasztanunk.
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МЕШАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИМЕСЕЙ РАСТВОРИТЕЛЯ И РЕАГЕНТ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ХЛОРИРОВАН

НОГО УГЛЕВОДОРОДА
и. Драшковт, А. Ф. Мартон и К. Кулчар

Авторы проводили газохроматографические исследования с целью об
наружения интерференции мешающих определению остатков хлорированн
ого углеводорода. Йсследовали действие примесей растворителя применяе
мого для экстрагирования образцов, а также и сорбентов применяемых для 
колонной хроматографической очистки при оценке -  НСН, р,р-ДДТ. Уста
новили, что для подготовки образцов определению вышеупомянутого остаточ
ного количества пестицидов не применим ни растворитель а. 4. качества, ни 
сорбенты без предварительной очистки. Разработали предложение для очистки 
веществ применяемых при анализе и для проверки эффективности очистки.

INTERFERING EFFECT OF CONTAMINANTS OF SOLVENTS AND 
REAGENTS AT THE DETERMINATION OF RESIDUES OF 

CHLORINATED HYDROCARBON PESTICIDES
I. Draskovics, A. F. Márton and F. Kulcsár

I nvestigations were carried out by gas chromatography and thin layer chroma
tography to clear up the effects interfering with the determination of residues of 
chlorinated hydrocarbon pesticide agents, the effect of contaminants present in 
the solvents used for the extraction and in the sorbents applied for the purification 
by column chromatography of the samples on the evaluation of their contents of 
gamma —HCH, p,p’ —DDT and p,p’ —DDE. I t  was found that neither the solvents 
of analytical grade nor the sorbents can be used without previous purification for 
the pretreatment of samples in which the mentioned agent residues are to be deter
mined. Suggestions are made for the purification of substances applied in the analy
sis and for checking the efficiency of purification.

STÖRENDE W IRKUNG DER VERUNREINIGUNGEN VON 
LÖSUNGSMITTELN UND REAGENZIEN BEI DER BESTIMMUNG VON 

RÜCKSTÄNDEN VON CHLORIERTE WASSERSTOFFE ENTHALTENDEN
MITTELN

I. Draskovics, A. F. Márton and F. Kulcsár

Es wurden gaschromatischen und diinnschichtchrimatographische Unter
suchungen unternommen, um die die Bestimmung von chlorierte Kohlenwassers
toffe enthaltenden Mittelrückständen Störwirkungen aufzuklären. Dabei wurde 
die Wirkung der Verunreinigungen der zur Extraktion der Muster benützten Lö
sungsmittel sowie der zur säulenchromatographischen Reinigung verwendeten 
Sorbenzien auf die Auswertung von gamma —HCH, p,p’ —DDT und p,p’ —DDE 
studiert. Es wurde festgestellt, dass weder die analysenreinen Lösungsmittel, noch 
die Sorbenzien ohne vorangehende Reinigung zur Vorbereitung der zur Bestim
mung der erwähnten Mittelrückständen dienenden Muster geeignet sind. Ein Vor
schlag zur Reinigung der zur Analyse verwendeten Substanzen und zur Kontrolle 
des Wirkungsgrades der Reinigung gemacht.
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B e s z á m o l ó

a „PESZTICIDMARADVÁNYOK MEGHATÁROZÁSA
Él e l m is z e r e k b e n ”

c. szimpóziumról

A MÉM Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztálya, valamint az 
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete közös rendezésében 1977. március 16-17-én 
tarto tt tudományos ülés célja az volt, hogy a hatósági élelmiszerellenőrző intézmé
nyekben dolgozó szakemberek figyelmét felhívja az e területen folyó kutatási irá
nyokra, szakmai fórum előtt ismertesse az eddig elért eredményeket, továbbá, 
hogy a fejlesztők és alkalmazók között eszmecsere eredményeként a kutatás további 
irányát a tényleges igényeknek megfelelően szabja meg.

A megnyitóban dr. Dénes Lajos a MÉM Állategészségügyi és Élelmiszérhigiénia1 
Főosztály vezetője a kutatás időszerűségét az élelmiszertermelés és értékesítés nép- 
gazdasági jelentőségének tükrében mutatta be. Dr. Holló János akadémikus az 
MTA K K K  igazgatója azokat a szellemi és tárgyi eszközöket ismertette, amelyek
kel az intézet eredményesen járulhat hozzá az ilyen jellegű kutatások sikeréhez.

A plenáris előadásokban hangsúlyozták a növényvédőszermaradványok vizs
gálatának az élelmiszer minősítésben betöltött szükségességét, és elemezték a vizs
gálati módszerekkel szemben támasztott korszerű követelményeket, részben álta
lános elvi szempontból, részben meghatározott élelmiszerek (hús és húskészítmé
nyek, konzervek) előállításával és forgalmazásával összefüggésben, kiemelve azokat 
a környezetvédelmi és népgazdasági indokokat, amelyek sürgetik az élelmiszerek
ben a szermaradványok meghatározására alkalmazott eljárások fejlesztését.

A szekcióelőadások (számszerint 12) egy része irodalmi áttekintést és k ritika i 
értékelést adott az analitikai módszerekről, másik része saját kutatások eredmé
nyeit ismertette. A kémiai analitikai módszerek mellett ismertettek mikrobio
lógiai és biokémiai vizsgálatokat is. A résztvevők tájékoztatást kaptak a KGST 
módszertani együttműködésről, valamint az állati eredetű élelmiszerekben, ille
tőleg a fűszerpaprikában előforduló peszticidmaradványok mennyiségi változá
sairól.

A saját kutatási eredményekkel foglalkozó beszámolók olyan szakmai kér
déseket tárgyaltak, mint

— az analitikai eljárásokhoz használt oldószerek és adszorbensek szennyezői* 
nek zavaró hatása és annak kikíiszöbölési módja;
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— az extrakció hatásfokának, valamint a teljes szermaradék meghatározás 
megbízhatóságának és hatásfokának felderítése radioaktív 14C-izotóppal jelzett 
DDT, DDE és dimetoát alkalmazásával;

— az ajánlott eljárásoknál a rutin módszer esetében szigorúan betartandó 
feltételek;

— különböző színes alkotórészt tartalmazó növényi eredetű élelmiszerek 
szerves-foszfát növényvédőszer szennyezettségének meghatározása.

A szermaradványok analitikai módszerének kutatása nem lezárt terület, egy
részt az eddig használt szerek új típusú élelmiszerekben való meghatározása, más
részt az új hatóanyag tartalmú peszticidek használatbavétele a különleges analitikai 
feladatok folyamatos megoldását igényli.

A szekció-előadásokat követő kerekasztal konferencia azt az egységes állás
pontot alakította ki, hogy:

— az adaptált, illetőleg kidolgozott módszerek mindenben feleljenek meg a 
nemzetközi előírásoknak, a FAO/WHO módszerekkel egybevethető eredményeket 
szolgáltassanak, ugyanakkor a hazai élelmiszerellenőrzésben is széles körben alkal
mazhatók legyenek;

— olyan többszörös szermaradvány elemzési eljárásokat kell kifejleszteni, 
melyeknél csökken a meghatározás ideje, illetőleg a tisztított oldószerek mennyi
sége;

— a kidolgozott módszerek rutinvizsgálati körülmények közötti alkalmazha
tóságának bizonyítására meg kell szervezni a MÉVI és az ÉH ESZ hálózat szerma
radék vizsgálati programját.

Kismarton Károly 
és Dutka Ferenc

HELYESBÍTÉS

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények X X I I I .  kötet 3. füzetében a 91, 92 és 93 
oldalán Pleskonicsné Szabó Ilona, Kulcsár Ferenc, Stúr Dénes; Kovács József: 
„Szintetikus élelmiszerszinezékek gyors szemikvantitativ meghatározása élelmi
szerekből”  című cikkhez az áhrák szövegei:

1. ábra: n-butanol-etanol-d. víz (2:1:1) kifejlesztőszerben
2. ábra: Trinátriumcitát-d. víz ammonia (2 g, 95 cm* 1 2 3, 5 cm3) kifejlesztőszerben
3. ábra: Fenol-ecetsav-d. víz (150:2:48) kifejlesztőszerben.
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Tájékoztató Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz !

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények hat füzetben jelenik meg évenként 
egy kötetben.

A folyóirat az alábbi tárgykörökbe tartozó cikkeket közöl:
I. Általános, közérdeklődésre számot tartó cikkek (élelmiszerek minőségé

re -  higiéniájára -  szabványosítására vonatkozó dolgozatok, össze
foglaló vagy beszámoló ismertetések stb.).

I I .  Eredeti dolgozatok.
A szerzők önálló vizsgálatain, kutatásain alapuló közlemények; élel
miszerek kémiai, fiziko-kémiai, műszeres, mikrobiológiai, radiológiai» 
higiéniai vizsgálataira vonatkozóan.

I I I .  Rövid gyakorlati közlemények, vagy összehasonlító-értékelő dolgoza
tok.

A lapszemle keretében magyar folyóiratokban megjelent dolgozatok c ím -' 
jegyzékét és külföldi folyóiratok kivonatait ismerteti.

A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. A közleményeket tömören kell 
megfogalmazni. A kéziratokat gépírással 1,5-es sorközzel, 4 - 5  cm margóval, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kell beküldeni. A szakkifejezéseket, vegyületne- 
veket fonetikusan kell írni. Az irodalmi utalásoknál a szerzők vezetéknevét és 
keresztnevének kezdőbetűit, továbbá a mű címét, kiadásának helyét és idejét, 
illetve a folyóirat kötet-, oldal- és évszámát kell fe ltüntetni a dolgozat végén. 
A kézirathoz csatolni kell a munka magyar nyelvű rövid összefoglalását 3 pél
dányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonatokat a margón k i
javítva azonnal vissza kell küldeni. Az esetleges ábrák levonatát a kefelevonat 
szélére kell ragasztani a megfelelő helyen és ellenőrizni kell azok számozását és 
aláírását.

Önálló közleményekből a szerzők kívánságára 50 db különlenyomatot adunk
Kéziratokat és kefelevonatokat a szerkesztő címére kell küldeni: dr. Kottász 

József, 1052 Budapest, Városház u. 9 -1 1 .
a Szerkesztőbizottság

Szerkesztő: d r. K ottász József 
Szerkesztőség: 1052 Budapest V ., V árosház u. 9—12.

Felelős k iadó : S ik lósi N o rb ert — K ia d ja : a Lapk iadó  V á lla la t  
B udapest v n . ,  Len in  k ö rú t 9—11. »
Levé lc ím : 1906 Budapest, P f. 223.

E lő fizetési á r: egy évre in tézeteknek, üzem eknek  180 F t, egyéni e lő fizető kn ek  60 F t  
M É M  É le lm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló K özpont, bev. szia. Budapest 

232—90105—9728 sz. csekkszám lára,
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